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ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2016 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, realizada nos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis às 2 

quatorze horas e quarenta e três minutos. Estiveram presentes os seguintes professores: Alessandro Borges 3 

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

Rocha Aguiar (coord. graduação), Patrícia Regina Sobral Braga (repres. Professores energia), Evandro 5 

Leonardo Silva Teixeira (Coordenador de eng. Automotiva), Jorge Andres Cormane Angarita (coordenador 6 

de eng. energia), Himilsys Hernández Gonzáles, (represent. Eng. automotiva), Rodrigo Andres Miranda 7 

Cerda (rep. prof. tronco comum), Olexiy Shynkarenko (coordenador de eng. aeroespacial), Renan Utida 8 

Ferreira (suplente eletrônica), Paulo Roberto Miranda Meirelles (coord. eng. software), Manuel Nascimento 9 

Dias Barcelos Júnior (Repres. Prof. Eng. Aeroespacial), Maurício Serrano (rep. prof. eng. software), Lais 10 

Almeida Nunes (DA), Sandro Augusto Pavlik Haddad. Estavam ausentes: Vinicius Rispoli (coord. De 11 

tronco comum), Cristiano Jacques Miosso (represent. Pós Graduação), Josiane do Socorro Aguiar de Souza 12 

(Coordenadora de extensão - justificada), Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (represent. Prof. eng. 13 

eletrônica),  Diogo de Oliveira Costa (repres. técnicos administ.), (coordenador de graduação- justificado), 14 

José Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas), Fabiano 15 

Araújo Soares (coordenador eng. eletrônica). Informes: 1) A reunião foi iniciada com apresentação da 16 

nova representante do Diretório Acadêmico nas reuniões de Colegiado e Conselho, Laís Almeida Nunes de 17 

Aeroespacial. 02) Prof. Alessandro informou que a construção da cerca já está em andamento. 03) Prof. 18 

Olexiy falou sobre a organização das pastas dos professores para a visita do MEC de Aeroespacial e pede 19 

que os professores mantenham as pastas atualizadas. Como ainda faltam as pastas dos novos professores, 20 

prof. Alessandro informa que deverá ser pedido ao Almoxarifado a quantidade a mais ou, se não houverem 21 

mais do mesmo modelo, pedir 150 para que haja um padrão na organização das mesmas. Os documentos 22 

que devem constar nas pastas estão disponíveis na Secretaria. ITEM 01) Alteração de pré-requisito da 23 

disciplina Projeto de Veículos. A solicitação da Engenharia Automotiva é para que a disciplina Projeto de 24 

Veículos tenha como pré-requisito a disciplina Projeto de Estrutura de Veículos e não Gestão da Produção 25 

Automotiva mais. Prof. Evandro disse que houve um erro na construção dos pré-requisitos da disciplina 26 

Projeto de Estrutura de Veículos e apresentou a alteração a ser realizada. Colocado em votação, aprovado 27 

por unanimidade. ITEM 02) Pedido de equivalência da aluna Samara Soares Ferreira, matricula 28 

12/0135205, Engenharia Eletrônica. O parecer negativo foi realizado pelo prof. Fabiano Araujo, pois ele 29 

alega que Mecânica dos Sólidos 1 é equivalente a Mecânica dos Sólidos para Engenharia, não Introdução à 30 

Mecânica dos Sólidos. Prof. Augusto Brasil informou que já existe uma listagem de disciplinas da FT 31 

equivalentes a disciplinas da FGA e a disciplina solicitada não aceita equivalência. Colocado em votação, 32 

aprovado por unanimidade. ITEM 03) Criação de Cadeia de Seletividades solicitado pela Engenharia 33 

Automotiva. Prof. Evandro solicita a criação de cadeia de seletividade para a disciplina Materiais de 34 
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Construção de Engenharia, informando que ela é necessária para uma melhor adequação dos componentes 35 

curriculares do cursos e que permitirá a otimização da ocupação do espaço físico, sem alteração de ementas 36 

ou créditos. A cadeia comporá as disciplinas Materiais de Construção de Engenharia ou Teoria de Materiais 37 

de Construção e Laboratório de Materiais de Construção. A palavra foi passada para o prof. Evandro 38 

Teixeira que informou também que quando o aluno reprova em teoria ou em laboratório, precisa fazer as 39 

duas disciplinas novamente. Ele alerta os coordenadores dos outros cursos que precisarão realizar a mesma 40 

solicitação, por só conseguir fazer o pedido para Automotiva, pois a aula de laboratório e aula de teoria são 41 

co-requisitas. Prof.ª Patrícia informa que o grupo de Eng. de Energia sempre acreditou que essas as 42 

disciplinas Química Geral Teórica e Química Geral Experimental já estivessem como co-requisitos. Além 43 

disso, informou que irá solicitar a colocação do co-requisito entre essas disciplinas. Prof. Sandro informou 44 

o problema da hora-aula da parte de laboratório, que dura 1h. Prof. Evandro sugere aumentarem o numero 45 

de créditos para laboratórios para todos os cursos, o problema é que não existe espaço para alocar esse 46 

aumento. Teve discussão em relação à disposição do 01 credito de laboratório. De acordo com analise da 47 

engenharia automotiva, é impossível dar laboratório em 02 créditos. O sistema não libera colocar aulas 48 

quinzenais no sistema. Prof. Brasil sugere que o próprio professor verifique com a turma se há 49 

possibilidade de terem aulas de 2h quinzenais. O encaminhamento é aprovar o horário oficial, com 1h de 50 

laboratório e 3h de teoria, sem alteração de créditos, deixando a cargo do professor a gestão entre teoria e 51 

laboratório. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 04) Pedido de 52 

equivalência do aluno Caio Cesar Coelho, matricula 12/0112621. O parecer negativo foi realizado pelo 53 

prof. Rodrigo Muñoz, por ele já ter dado as duas disciplinas solicitadas. Ele alega que o numero de créditos 54 

e de aulas práticas da disciplina de origem é menor que a da disciplina de destino. Prof. Alessandro informa 55 

que esse documento já havia sido apresentado em reunião anterior, porém teve pedido de vistas pelo prof. 56 

Rodrigo Muñoz. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 05) Extra-pauta - Renovação 57 

do pedido de afastamento do prof. Hilmer Rodrigues para doutorado. Prof. Paulo informou que prof. 58 

Hilmer pediu afastamento para doutorado no ano passado e todo ano deve ser renovado. Ele também 59 

explicou a situação do prof. Ruben, professor substituto vinculado à vaga do prof. Hilmer, e que os pedidos 60 

de renovação do afastamento e a renovação do contrato do professor substituto foram encaminhados AD 61 

REFERENDUM e pede que seja homologado pelo Colegiado. Prof. Alessandro pede que o pedido de 62 

afastamento para doutorado seja feito pelo período total de afastamento e não de ano a ano. Alguns pedidos 63 

podem ser feitos anualmente, mas o ideal é que seja feito pelo período total, para que não perca o contrato 64 

do substituto, pois se o contrato for encerrado, ele não poderá ser recontratado por no mínimo 02 anos. 65 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) Extra-pauta - Homologação dos nomes do 66 

NDE de Software composto pelos professores Edson Alves, como presidente, prof. André Barros como 67 

secretario, professores Carla Rocha e Paulo Meirelles e o novo integrante, prof. Fernando Cruz. Colocado 68 
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em votação, aprovado por unanimidade. A palavra foi passada para o prof. Brasil, que agradeceu a liderança 69 

do prof. Alessandro por todos esses anos na presidência do Colegiado. A reunião foi encerrada às dezesseis 70 

horas e um minuto. Eu, Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e 71 

aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. 72 

 73 

 74 

 75 

Fernanda Rosa Leite          Alessandro Borges de Sousa Oliveira 76 

Secretária Executiva                                  Presidente do Colegiado 77 
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14H43 

INFORMES: 1) APRESENTAÇÃO DA NOVA REPRESENTANTE DO DA ( LAIS - AEROESPACIAL), 
GOSTARÁ DE CONTINUAR O BOM TRABALHO QUE JÁ SENDO REALIZADO. 

2) A CERCA JÁ INICIOU A CONSTRUÇÃO. 

3) ORGANIZAÇAÕ DAS PASTAS DOS PROFESSORES PARA A VISITA DO MEC DE AEROESPACIAL. 
PROF OLEXIY PEDE PARA QUE OS PROFESSORES MANTENHA AS PROPRIAS PASTAS 
ATUALIZADAS. DE ACORDO COM O PROF ALESSANDRO, AS PASTAS A SEREM UTILIZADAS 
DEVERÃO SER SOLICITADAS NO ALMOXERIFADO.  O IDEAL É PADRONIZAR AS CORES. A LISTA 
DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA SECRETARIA.  

ITEM 01) PROF EVANDRO – HOUVE UM ERRO NA CONSTRUÇÃO DOS PRE REQUISITOS DA 
DISCIPLINA E O PROF EVANDRO APRESENTA AO COLEGIADO PARA QUE SEJA ALTERADO. 
COLOCADO EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE.  

ITEM 02) PEDIDO DE EQUIVALENCIA ALUNA SAMARA SOARES FERREIRA – HOUVE DISCUSSÃO 
POR JÁ HAVEREM DISCIPLINAS EQUIVALENTES DA FT COM AS DISCIPLINAS DA FGA, E A 
DISCIPLINA SOLICITADA NÃO ACEITA EQUIVALENCIA. Prof. Fabiano reitera essa informação no 
despacho, negando assim a solicitação. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  

ITEM 03) Criação de cadeia de seletividade prof. Evandro – prof. pede que as disciplinas na 
cadeia, possam ser ofertadas independentes na engenharia automotiva. O aluno que reprova 
em laboratório ou em teoria, tem que fazer as duas disciplinas novamente. O numero de 
créditos e ementas são as mesmas. Prof. Evandro alerta que as cadeias das outras áreas que 
possuem essa disciplina precisam realizar essa mesma solicitação. Ele só consegue fazer a 
solicitação para automotiva e pede que os outros coordenadores que precisam dessa disciplina 
que também se organizem. O laboratório será co-requisito da teoria.. prof. Brasil explicou que 
não existem turmas fantasmas. O problema dessa idéia é algum aluno não ter a possibilidade 
de fazer a disciplina com 2h de 15 em 15 dias. A idéia é discutir colocar o crédito a mais com as 
áreas. Prof. Brasil sugere que se houver a necessidade de dar aulas a cada 15 dias, dimensionar 
o laboratório em 1h, caso a turma não esteja de acordo. Prof. Manuel sugere vídeo-aula, 
atividades interativas antes das aulas ou caso não haja tempo durante a hora-aula. Prof. 
Evandro disse que a demanda é que se possível seja elevada para 2 créditos, porém nenhum 
curso poderia absorver os créditos excedentes. Será aprovado o horário oficial, com gestão do 
próprio professor em relação a teoria e laboratório.  1h de laboratório e 3h de teoria, sem 
alteração de credito. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. 

ITEM 04) Equivalencia Caio INTRODUÇÃO A CIEN MATERIAL E MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ P 
ENGENHARIA – o documento já havia sido apresentado ao Colegiado, porém teve pedido de 
vistas pelo prof Rodrigo Muñoz. O novo parecer do professor é desfavorável a solicitação. Ele 
deu parecer por já ter lecionado as duas disciplinas do pedido de equivalência. Ele deu parecer 
unidirecional da disciplina, por conta da outra disciplina pertencer a FT. Aprovado por 
unanimidade. 

Extra-pauta – renovação do afastamento prof Hilmer para doutoramento. Aprovado por 
unanimidade. Prof Paulo informou que prof hilmer pediu afastamento para doutorado no ano                                                                                                                              79 


