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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2016 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, realizada no dia três de outubro de dois mil e dezesseis às quatorze 2 

horas e trinta e um minutos. Estiveram presentes os seguintes professores: Augusto César de 3 

Mendonça Brasil (Presidente do Colegiado), Sandro Augusto Haddad (Vice-diretor), Josiane do 4 

Socorro Aguiar de Souza (Coord. de Extensão), Evandro Leonardo Silva Teixeira (Coord. Eng. 5 

Automotiva), Paulo Roberto Miranda Meirelles (Coord. Eng. Software), Vinicius Rispoli (Coord. 6 

Tronco Comum), Jorge Andres Cormane Angarita (Coord. Eng. Energia), Olexiy Shinkarenko 7 

(Coord. Eng. Aeroespacial), Fabiano Araújo Soares (Coord. Eng. Eletrônica)Renan Utida Ferreira 8 

(suplente Eletrônica), Himilsys Hernández Gonzáles (Rep. Eng. Automotiva), Maurício Serrano 9 

(rep. Eng. Software), Yuri Dias (Rep. Técnicos Administ.), Simone Battistini (supl. rep. 10 

aeroespacial), Luiz Augusto Fontes Laranjeira, André Barros de Sales, Daniel Arthur Mendes da 11 

Silva (DA) e Débora Janini Guedes(DA). Estavam ausentes: Carla Silva Rocha Aguiar 12 

(coordenadora geral),  Cristiano Jacques Miosso (Rep. Pós Graduação),  Manuel Nascimento Dias 13 

Barcelos Júnior (Repres. Eng. Aeroespacial), Patrícia Regina Sobral Braga (Rep. Prof. Energia),  14 

Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (rep. Eng. Eletrônica), Lais Almeida Nunes (DA), José Leonardo 15 

Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas).  INFORMES: 01) 16 

Prof. Brasil disse que precisa repassar um aporte de R$ 800 mil para o DER, para começar a obra 17 

do estacionamento. Ele informou que ele e prof. Sandro, juntamente com a Reitoria estão tentando 18 

captar mais recursos para colocar na obra. Eles também estão se juntando com a Secretaria de 19 

Infraestrutura para tentar adiantar a construção do estacionamento.  02) A palavra foi passada para a 20 

prof.ª Josiane que informou sobre a realização do Encontro de Ciencia e Tecnologia e a Semana 21 

Universitária. Ela informou que o prof. Rudi conseguiu R$ 500 mil do edital da FAP-DF para 22 

atribuir a estes eventos e disse que o ECT contará com atividades importantes para os alunos. Ela 23 

mencionou que não haverão aulas nesse período. 03) Prof. Paulo informou que o mandato de 24 

representante docente de Engenharia de Software do prof. Maurício terminou e disse que o Prof. 25 

Laranjeira será o novo representante e a prof. Milene será sua suplente. Prof. Brasil disse que esse 26 

item deverá ser pautado, pois precisa de votação. ITEM 01)  Mudança de cadeia seletiva de 27 

Engenharia de Software. A palavra foi passada para o Prof. Paulo que explicou como se deu a 28 

origem do pedido, explicando que um aluno foi impedido de colar grau, por conta de uma mudança 29 

ocorrida em 2013 na cadeia seletiva de Engenharia de Software. Ele explicou como era a cadeia 30 

antiga e que, com a ajuda da Prof.ª Carla Rocha, realizou a alteração apresentada em parecer 31 

enviado ao SAA. Prof. Sandro mencionou que o parecer dava a entender que era pedido a 32 

reavaliação do processo do aluno e não que havia a necessidade de correção da cadeia de 33 

seletividade. Prof. Paulo explicou que mencionou o processo para explicar a origem da solicitação.  34 
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Prof. Sandro disse que o primeiro e segundo semestres devem ter grade similar pelo fato do aluno 35 

ainda não ter feito a escolha do curso. Prof. Fabiano manifestou que no Matrícula Web está bem 36 

claro que o aluno deve cursar a disciplina Química Teórica para conclusão do curso e colocou em 37 

duvida o cadastro no CREA por quem não cursa essas disciplinas. Prof. Evandro pediu que se 38 

verificasse o efeito dessa alteração na cadeia dos outros cursos. Prof. Fabiano disse que essa cadeia 39 

é exclusiva de software. Após discussão entre os coordenadores, houve consenso em relação a não 40 

alteração da cadeia de seletividade. Colocado em votação, o pedido foi rejeitado pela maioria com 41 

04 abstenções. Após essa votação, foi solicitada retirada do item de pauta Projeto FLUEX do prof. 42 

Luciano Noleto, por já ter sido aprovado em outra reunião. Colocado em votação, aprovado pela 43 

maioria com 01 abstenção. Foi pedida a inclusão de dois itens de pauta que são: Referendar os 44 

eventos ECT e CILAMCE, colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções; e a 45 

Criação de novas disciplinas de Engenharia Aeroespacial, colocado em votação, aprovado pela 46 

maioria com 01 abstenção ITEM 02) Alteração do nome da disciplina Design Automotivo(195316)  47 

para Design de Veículos da Engenharia Automotiva. A palavra foi passada para o prof. Evandro, que 48 

explicou que essa foi uma decisão do grupo. Ele leu a ata de aprovação do NDE. Ele disse que só 49 

será mudança da nomenclatura, sem alterar créditos nem ementas e nem programa da disciplina. 50 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 03)  Parecer da revisão de menção da 51 

disciplina TCC 01 da aluna Lais Lima Ribeiro. Prof. Jorge Cormane leu o histórico da aluna, disse 52 

quem compôs a banca de avaliação e o motivo da reprovação. Ele informou que no pedido de 53 

revisão de menção, primeira instância da solicitação, decidiu-se por manter a menção original. 54 

Depois ela entrou com o pedido de recurso e foi formada uma Comissão foi composta pelos 55 

professores Mario Andrade, Luciano Noleto e Felipe Sorti,  que decidiu pelo indeferimento da 56 

solicitação e manutenção da menção original da aluna. O parecer foi colocado em votação e 57 

aprovado pela maioria, com 03 abstenções. ITEM 04) Alteração da quantidade de créditos da 58 

disciplina Eletrônica Veicular (206327) de 05 para 04 créditos. A palavra foi passada para o Prof. 59 

Evandro que disse que atualmente essa é uma disciplina optativa, mas que no futuro se tornará 60 

obrigatória. Ele disse que não haverá mudança de fluxo, terá os mesmos pré-requisitos e se tornará 61 

obrigatória quando houver um novo PPC. Ela não foi apresentada em reunião de coordenadores. 62 

Por ser disciplina optativa da automotiva não terá impacto nos outros cursos. Colocado em votação, 63 

aprovado por unanimidade. ITEM 05) Renovação do afastamento da prof. Fabiana Freitas Mendes. 64 

Palavra foi passada para o prof. Paulo que disse que o grupo de Software está usando os 65 

procedimentos padrão para solicitação de afastamento e informou aos professores afastados que 66 

anualmente deve ser pedida a sua renovação. Prof. Brasil pede que sejam feitos pareceres formais 67 

aos pedidos colocados em pauta. Prof. Paulo disse que os professores Edna e Edgard estão 68 
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assinando como substitutos da prof. Fabiana. Como no novo formulário não pede a assinatura de 69 

substitutos, prof. Brasil pede que coloque no parecer a indicação dos professores substitutos. Prof. 70 

Paulo informa que o prof. André Lanna volta no próximo semestre e que os professores Giovanni e 71 

Cristiane já voltaram nesse semestre. Colocado em votação, aprovado pela maioria, com 01 72 

abstenção. ITEM 06) Renovação de afastamento do prof. George Marsicano. Prof. Paulo informou 73 

que o prof. George já está afastado para doutorado no pais e já encaminhou todos os documentos 74 

necessários para a renovação. Ele disse que já tem professor substituto na vaga e que os professores 75 

Ricardo Chaim e Sérgio Freitas são seus substitutos nas disciplinas. Colocado em votação, 76 

aprovado por unanimidade. ITEM 07) Projeto de extensão Mini-Curso de Auto Cad 2013 Básico 77 

em 2D da prof. Eneida Gonzales. Prof. Josiane disse que o processo está bem fundamentado e 78 

cumpre todos os requisitos para apresentação ao Colegiado. Colocado em votação, aprovado pela 79 

maioria com 01 abstenção. Prof. Paulo pede que seja feita mudança da seqüência dos ponto de 80 

pauta. Pede que primeiramente seja aprovada a mudança de Coordenador de Engenharia de 81 

Software e depois o novo coordenador irá apresentar os afastamentos para pós-doutorado em pauta. 82 

Pedido colocado em votação e aprovado por unanimidade. ITEM 08) Mudança de coordenação de 83 

Engenharia de Software. Prof. Paulo disse que em reunião com o grupo Software, o prof. Andre 84 

Barros foi o único que manifestou interesse na vaga de Coordenador. Ele disse que completaria os 85 

dois anos na Coordenação em abril de 2017, mas pediu que sua saída fosse adiantada. Ele informou 86 

que deixou pontos importantes da Engenharia de Software encaminhados e pede que seja feita a 87 

transição de coordenação em outubro. Prof. Brasil parabeniza e agradece a contribuição do prof. 88 

Paulo á frente da Engenharia de Software. Prof. Sandro agradece, não só a dedicação com as 89 

atividades de Software, mas nos cursos como um todo e disse que prof. Andre será uma ótima 90 

adição ao grupo. Prof. Mauricio agradeceu, como representante dos professores, pela direção do 91 

professor na visita do MEC. O encaminhamento é homologar a nomeação do prof. Andre Barros. 92 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 09) Criação da disciplina Física II para 93 

Engenharia. Prof. Vinicius relatou o pedido e disse que essa alteração é para adequação do PPC. Ele 94 

disse que a comissão formada pelos professores Ronni Amorim, Eberth Correa e Fábio Mendes foi 95 

composta para avaliar a criação das disciplinas Física II teórica e Física II Experimental com 02 96 

créditos cada. Prof. Vinicius disse que a alteração será feita no conteúdo. Colocado em votação, 97 

aprovado por unanimidade. ITEM  10) Afastamento para doutorado do prof. Luiz Laranjeira. Prof. 98 

André barros, como novo coordenador, fez o relato. Quem assumirá a carga serão os professores 99 

Fabrício e Nilton e a solicitação já foi apreciada pelo grupo de Software. O pedido de afastamento 100 

vai de 16.02.2017 a 10.03.2018, incluindo o período de trânsito. Prof. Mauricio disse que o pedido 101 

de pós doutorado é mais tranquilo que o pedido de doutorado, pelo tempo de afastamento ser 102 
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menor, pois os docentes ficam apenas 01 ano fora. Prof. André disse que os professores afastados 103 

são Fabiana, George, André Lanna e Hilmer. Prof. Sandro mencionou que o prof. Laranjeira havia 104 

pedido licença capacitação e questionou se esse pedido já estava fora do prazo previsto dos 2 anos 105 

de obrigatoriedade com a Instituição. Prof. André disse que esse prazo já havia acabado e que ele já 106 

está apto para solicitar o afastamento. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 11) 107 

Afastamento para pós-doutorado do prof. Paulo Meirelles. Prof. Andre Barros informou que o 108 

processo do professor também foi aprovado na mesma reunião de grupo que aprovou o afastamento 109 

do professor Laranjeira. Disse que é um projeto de 24 meses, com 12 meses para dedicação parcial 110 

e 12 meses de dedicação integral. Os professores Renato Sampaio e Fernando William é quem irão 111 

ficar com as disciplinas do professor. O afastamento é de 01.02.2017 a 31.01.2018. Prof. Brasil 112 

explicou qual o rito da realização de pós doutorado, informando que é uma atividade de pesquisa. O 113 

pedido é para 01 ano, apesar de a realização ser em 02.  Prof. Sandro mencionou que as disciplinas 114 

que os professores estão dando são muito importantes, mas prof. Andre disse que as disciplinas já 115 

são divididas e que software não terá prejuízo com os afastamentos. Colocado em votação aprovado 116 

por unanimidade. ITEM 12) Substituição de representante docente da Engenharia de Energia. Prof. 117 

Jorge Cormane disse que a representante e suplente dos docentes de Energia estão licenciadas e 118 

pede que haja alteração temporária das professoras Patrícia e Andréia pela prof. Loanna. Prof. 119 

Sandro pede que seja feita a substituição por completo e não por meses. Sugere-se que seja alterada 120 

a professora suplente, já que a titular esta afastada por motivo de saúde. Prof. Jorge prefere devolver 121 

a solicitação para apreciação do grupo de Energia. Item retirado de pauta. ITEM 13) Substituição 122 

de membro do NDE de Energia. Prof. Jorge disse que a professora Juliana é quem representa a 123 

Química no NDE e pede que seja feita alteração para prof. Roseany, por conta da sua futura licença 124 

maternidade. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 14) Criação 125 

das disciplinas de energia. Retirado de pauta para melhor instrução do processo. ITEM 15)  126 

Homologação dos eventos ECT e CILAMCE. Prof. Josiane disse que o ECT será realizado nos dias 127 

24 e 25 de outubro de 2016 e informou que a Coordenação está com a prof. Paula Meyer e alguns 128 

alunos do  DAEng. Ela também informou sobre o CILAMCE (XXXVII Ibero-Latin American 129 

Congress on Computational Methods in Engineering) que está submetido como evento pelo edital 130 

FLUEX e será realizado entre 06 e 09 de novembro de 2016 e tem como coordenadora a prof. 131 

Suzana. Pede aprovação do colegiado e já está com aprovação da Coordenação de Extensão da 132 

FGA. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 16) Criação das 133 

disciplinas Tópicos Especiais II em Engenharia Aeroespacial e Tópicos  Especiais III em 134 

Engenharia Aeroespacial. Prof. Olexiy disse que a primeira disciplina será dada pelo prof. Paolo 135 

Gessini e a segunda será dada pelo Prof. Cristian Vendittozzi. Não tem ementa e nem programa de 136 
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disciplina, mas depois de algum tempo se tornará optativa. São disciplinas de 04 créditos. Prof. 137 

Brasil disse que as disciplinas tópicos especiais são de programa aberto. Prof. Sandro informou a 138 

legislação do MEC para disciplinas obrigatórias e optativas. Prof. Vinicius sugeriu a criação de um 139 

segundo fluxo, como acontece no Instituto de Matemática. Prof. Brasil disse que se manteve o 140 

mesmo fluxo por muito tempo e que agora pode se pensar na flexibilização desse fluxo. O problema 141 

é avaliação pelo MEC, pois essa alteração deve ser justificada em PPC. O pedido foi apresentado no 142 

NDE, mas não no grupo, porém o prof. Olexiy disse que certamente terá aprovação dos professores 143 

da área. Aprovado pela maioria com 01 abstenção. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e 144 

quarenta e oito minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que 145 

após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. 146 

 147 

 148 

 149 

              Fernanda Rosa Leite                                 Augusto César de Mendonça Brasil  150 
              Secretária Executiva                                  Presidente do Colegiado                                                                                                                             151 
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