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

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

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

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

Rocha Aguiar (coordenadora geral), Evandro Leonardo Silva Teixeira (Coord. Eng. Automotiva), 5 

André Barros de Sales(Coord. Eng. Software), Vinicius Rispoli (Coord. Tronco Comum), Jorge 6 

Andres Cormane Angarita (Coord. Eng. Energia), Olexiy Shinkarenko (Coord. Eng. Aeroespacial), 7 

Fabiano Araújo Soares (Coord. Eng. Eletrônica), Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. 8 

Eng. Aeroespacial), Renan Utida Ferreira (suplente Eletrônica), Himilsys Hernández Gonzáles 9 

(Rep. Eng. Automotiva), Milene Serrano (rep. Eng. Software), André Barros de Sales, Lais Almeida 10 

Nunes (DA), Varley Santana Silva(DA). Estavam ausentes: Josiane do Socorro Aguiar de Souza 11 

(Coord. de Extensão), Cristiano Jacques Miosso (Rep. Pós Graduação),  Patrícia Regina Sobral 12 

Braga (Rep. Prof. Energia),  Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (rep. Eng. Eletrônica), José 13 

Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas),  Yuri 14 

Dias (Rep. Técnicos Administ.), Luiz Augusto Fontes Laranjeira( repres. docentes. softw.).  Prof. 15 

Sandro iniciou informando da ausência do prof. Brasil, que não pode comparecer por ter uma 16 

reunião inadiável. INFORMES 01) Prof. Sandro disse que em reunião com os alunos sobre a cerca, 17 

ficou de informar se poderia mudar o acesso de entrada de pedestres, para mais perto dos prédios. 18 

Ele informou que não dá para colocar o acesso de pedestres perto do acesso de carros, por conta do 19 

campus se estender ate a REXAM e pela segurança, pois será um acesso sem guarita.  02) Lais(DA) 20 

informou que o ECT será realizado em 24 e 25 de outubro e pede que reforce com os alunos sobre o 21 

comparecimento. Ela pede também a ajuda do prof. Olexiy para indicar professores para a revisão 22 

de artigos. Prof. Sandro sugere que sejam feitas inscrições para professores também no evento. As 23 

inscrições serão abertas amanha. O valor é 60,00. 03) Divulgação de produtos do DA. Adesivo 24 

cadernos, canetas e avisam que estão a venda no escritório do DA, no MESP. 04) PPC Software. 25 

Prof. Carla Rocha informou que todos os cursos estão terminando os PPCS novos. Software e 26 

Automotiva já estão com os PPCS prontos e gostariam de apresentar para o Colegiado o quanto 27 

antes, para seguir os tramites da Universidade e verificar se conseguem implementar as mudanças 28 

no próximo semestre. Semana que vem será apresentado no Conselho e essa semana será 29 

apresentado nas áreas. Até o final do semestre, será apresentado o de Energia e Eletrônica. O de 30 

Aeroespacial já foi apresentado. 05) Prof. Olexiy informou que foi autorizada a compra de 31 

contêineres para quem esta envolvido com a Agência Espacial Brasileira. Serão 09 contêineres 32 

duplos a serem entregues no final de outubro. Ele irá pedir aprovação do local de instalação na 33 

próxima reunião de Colegiado. ITEM 01) Prof. Sandro disse que todos os alunos que forem 34 
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reintegrados deverão seguir a condição do mínimo de 16 créditos aprovados por dois semestres 35 

após a reintegração. Em casos específicos, o aluno só precisa seguir o plano de estudos. Esse 36 

mínimo de créditos exime o coordenador de fazer o plano de estudos, mas uma orientação é que se 37 

procure o coordenador para assistência ao plano de estudos. Os alunos reintegrados deverão seguir 38 

o mesmo esquema de quem esta em condição. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 39 

ITEM 02) Reintegrações. Será iniciado pela engenharia automotiva. 01) Reintegração André Luis 40 

Motoshima Barros, matricula 12/0110318. Prof. Evandro leu o parecer que informa que esse é o 41 

primeiro pedido de reintegração do aluno e ele não tem um bom rendimento acadêmico desde o 42 

início do curso. O parecer é desfavorável a reintegração. Colocado em votação, parecer aprovado 43 

com 11 votos a favor e 2 abstenções. Reintegração não aprovada. 02) Reintegração Diego Izawa 44 

Aid, matricula 11/0114540. Prof. Evandro leu o parecer e informou que o aluno teve problemas 45 

familiares. O parecer é favorável a reintegração. Prof. Evandro disse que o aluno teve um bom 46 

rendimento em 2012 e disse que esse caso em particular teve uma justificativa plausível, pois o 47 

aluno virou pai. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Reintegração aprovada. 03) 48 

Reintegração Lorena Maria Sigurace dos Santos, matricula 10/0111297. Prof. Evandro leu o parecer 49 

e disse que esse é o segundo pedido de reintegração. O primeiro já havia sido aprovado. Prof. 50 

Evandro disse que ela tem boas notas, embora a média de créditos seja baixa. O parecer é favorável 51 

a reintegração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Reintegração aprovada. 04) 52 

Reintegração Lucas Christian Beserra Silva, matricula 09/0123883. Prof. Evandro leu o parecer que 53 

informa que é a segunda solicitação do aluno e disse que ele tem déficit de atenção, o atestado está 54 

anexo ao processo. O rendimento acadêmico é regular. O parecer é favorável a reintegração. O 55 

aluno não consta na listagem de PPNE. Prof. Evandro disse que irá conversar com o aluno sobre 56 

esse ponto. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Reintegração aprovada. 05) 57 

Reintegração Sara Duarte Gonçalves, matricula 09/0013859. Prof. Evandro leu o parecer e informa 58 

que a aluna só precisa do TCC 2 para se formar e esse é o primeiro pedido de reintegração. O 59 

parecer é favorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Reintegração 60 

aprovada. 06) Reintegração Tarcílio da Silva Cunha, matricula 13/0134635. Prof. Evandro leu o 61 

parecer e informou que o aluno teve problemas familiares. É o primeiro pedido de reintegração e 62 

faltam 173 créditos para o aluno se formar. O parecer é desfavorável a reintegração. Aprovado pela 63 

maioria com 02 votos contra. Reintegração não aprovada. 07) Reintegração Victor da Cunha 64 

Furgurira Rangel, matricula 10/0126413. Prof. Evandro leu o parecer e disse que é o primeiro 65 

pedido de reintegração do aluno. Ele tem rendimento regular e precisa de 104 créditos para concluir 66 

o curso. O parecer é favorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 67 

Reintegração Aprovada. Reintegrações de Engenharia Aeroespacial. 08) Reintegração Antonio 68 
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Lucas Suzuk Aguiar, matricula 12/0049511. Prof. Olexiy leu o parecer e disse que esse é o terceiro 69 

pedido do aluno. As duas primeiras vezes foram negadas. Ele disse que o aluno tem problemas 70 

psiquiátricos e familiares. Ele anexou os atestados médicos ao processo. O professor disse que o 71 

rendimento dele é muito ruim. O parecer é desfavorável a reintegração. Professor disse que o 72 

processo não teve alteração do pedido anterior. O aluno só entrou com o mesmo processo. 73 

Madalena (SOU) olhou o processo e disse que não tem nenhum comportamento que pudesse 74 

justificar alguma mudança na nova solicitação do aluno. Colocado em votação, aprovado por 75 

unanimidade. Reintegração não aprovada. 09) Reintegração Gabriel Bacon Carvalho, matricula 76 

13/0026514. Prof. Olexiy leu o parecer e disse que esse é o primeiro pedido de reintegração do 77 

aluno. O parecer é favorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 78 

Reintegração aprovada. 10) Reintegração Lucas Ferreira Rossi, matricula 13/0013226. Prof. Olexiy 79 

disse que o parecer é favorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 80 

Reintegração aprovada. 11) Reintegração Marcos Vinicius Rodrigues Da Conceição, mat. 81 

12/0037521. Prof. Olexiy leu o parecer e disse que esse é o segundo pedido de reintegração, 82 

informando que problemas familiares e financeiros ocasionaram o seu desligamento. Parecer 83 

desfavorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado pela maioria, com 02 abstenções. 84 

Reintegração não aprovada. 12)Reintegração Pedro Paulo de Souza Pereira, mat. 12/0132737. Prof. 85 

Olexiy leu o parecer e disse que o esse é o segundo pedido de reintegração. O aluno não teve um 86 

bom rendimento e disse que o motivo do desligamento foram problemas familiares e que não estava 87 

conseguindo acompanhar as aulas. Parecer favorável a reintegração. Colocado em votação, 88 

aprovado por unanimidade. Reintegração aprovada. Reintegrações Engenharia de Software. 13) 89 

Reintegração Alysson Raniere Monteiro Leite, mat. 10/0006523. Prof. André Barros leu o parecer e 90 

informou que o aluno teve problemas familiares e que só falta cursar TCC 2 para se formar. O 91 

parecer é favorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Reintegração 92 

aprovada. 14) Reintegração Bryan de Holanda Fernandes, mat. 10/0054102; Prof. Andre Barros leu 93 

o parecer e disse que o aluno só precisa de 14 créditos para concluir o curso. O parecer é favorável a 94 

reintegração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Reintegração aprovada. 15) 95 

Reintegração Ivson Alves Rocha, mat. 13/0156361; Prof. Andre Barros leu o parecer e disse que o 96 

aluno não comprovou nenhum documento que diga que o problema dele foi solucionado. Faltam 97 

158 créditos para o aluno terminar o curso e esse é seu primeiro pedido de reintegração. Ele não 98 

atende o edital, que pede essa comprovação. Madalena(SOU) disse que esse aluno foi ao SOU, mas 99 

ele não fez acompanhamento, foi só para apresentar a situação. O parecer é desfavorável a 100 

solicitação. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 votos contrários e 01 abstenção. 101 

Reintegração não aprovada. 16) Reintegração Jorge de Melo Santana, mat. 11/0124812; prof. Andre 102 
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Barros leu o parecer e disse que faltam 174 créditos para ele terminar o curso. Ele explicou o 103 

porquê do desligamento do aluno e disse que o aluno fez um curso que o ajudou a entender melhor 104 

a disciplina que ele tinha problema. O parecer é desfavorável a reintegração. Ele não anexou 105 

nenhum comprovante do curso que ele mencionou. Prof. Mauricio disse que os alunos que tem 106 

problemas com trabalhos em grupos devem ser orientados e acompanhados pelo SOU, porque isso é 107 

uma questão pessoal que vai para a vida toda do aluno. Colocado em votação, aprovado pela 108 

maioria com 02 abstenções. Reintegração não aprovada. 17) Reintegração Lucas Freitas de 109 

Oliveira, mat. 12/0036355; Prof. Andre Barros leu o parecer e disse que o aluno anexou um atestado 110 

psicológico que não informa muito bem o que o aluno está tratando. Ele disse que pela justificativa, 111 

o aluno não prioriza a faculdade e sim o curso que ele faz na Apple. O rendimento acadêmico dele é 112 

baixo. Ele anexou o documento que comprova que o curso já acabou, mas ele retornou em 1/2016, 113 

onde trancou uma disciplina e reprovou em outras duas. Faltam 126 créditos para a conclusão do 114 

curso. O parecer é desfavorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado com 06 votos a 115 

favor e 04 votos contra. Reintegração não aprovada. 18) Reintegração Priscila Paulina Oliveira 116 

Gonçalves, mat. 13/0060682; Prof. Andre Barros leu o parecer que diz que por motivos pessoais, a 117 

aluna não conseguiu acompanhar o curso. Ele disse que além de problemas familiares, percebe-se 118 

que ela também tem problemas emocionais. Madalena(SOU) disse que ela não tem medias 119 

regulares e que essa aluna não foi acompanhada por ela no SOU. Prof. Vinicius mencionou que não 120 

é possível ao avaliador analisar processos sem a documentação correta anexada. Prof. Sandro 121 

informou que dois itens não precisam anexar comprovação: dificuldade de acompanhar o conteúdo 122 

e problemas familiares. Prof. André disse que essa aluna já está mal a muito tempo. Prof. Sandro 123 

disse que não devem se ater somente as comprovações. O parecer é desfavorável a reintegração. 124 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. Reintegração não aprovada. 19) 125 

Reintegração Raphael Cortes Gomes, mat. 14/0160248; Prof. Andre Barros disse que faltam 208 126 

créditos para se formar. Este aluno participou do Diretório Acadêmico e Lais (DA) disse que teriam 127 

que descontar 02 semestres por isso. Prof. Andre disse que esse aluno não comprovou essa 128 

participação. É a primeira reintegração desse aluno. O aluno teve um péssimo rendimento. Houve a 129 

discussão sobre o curso de verão contar para os semestres cursados. O parecer é desfavorável a 130 

solicitação. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 03 abstenções. Reintegração não 131 

aprovada. 20) Reintegração Sérgio Henrique Pedrinha Veloso, mat. 14/0162593; Prof. Andre Barros 132 

leu o parecer e disse que o aluno cursou Direito antes de vir para Engenharia e que os melhores 133 

semestres dele foi enquanto ele cursava Direito. O aluno tem rendimento ruim. Faltam 190 créditos 134 

para completar o curso. Professor acredita que ele estava desmotivado e diz que não houve 135 

comprovação de melhoria emocional, inclusive não se apresentando ao SOU. O parecer é 136 
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desfavorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. 137 

Reintegração não aprovada. 21) Reintegração Túlio Alves Coelho, mat. 14/0032622. Prof. André 138 

Barros leu o parecer e disse que o aluno teve problemas emocionais e familiares. Faltam 176 139 

créditos para ele cursar. O parecer é desfavorável a reintegração.  Madalena(SOU) disse que esse 140 

caso é diferente, por ele ter tido baixo rendimento em apenas 02 semestres. Os representantes do 141 

DA defenderam a reintegração do aluno, dando argumentos para seu retorno. Prof. Sandro disse 142 

para levar em consideração o engajamento do aluno no curso e disse que a média que ele fez não é 143 

adequada, mas também não é baixa. Colocado em votação, rejeitado por 10 votos contra, 01 a favor 144 

e uma 01 abstenção. Reintegração aprovada. Reintegrações de Eletrônica. 22) Reintegração Caio 145 

Costa Maciel Cardoso, mat. 12/0112663. Prof. Fabiano leu o parecer e disse que o aluno tem um 146 

rendimento ruim, mas recomenda a reintegração do aluno. Colocado em votação, aprovado por 147 

unanimidade. Reintegração aprovada. 23) Reintegração Douglas Rocha Soares, mat. 11/0114884; 148 

Prof. Fabiano leu o pedido do aluno e disse que ele teve um rendimento bem ruim. Ele precisa 149 

cursar 16 créditos no tempo máximo permitido. Esse é o segundo pedido do aluno. Professor disse 150 

que faltam 109 créditos para o aluno cursar. Ele disse que pela matemática, o aluno tem capacidade 151 

de concluir o curso, mas ele não acredita que o aluno vá conseguir. O parecer é favorável a 152 

reintegração. Colocado em votação, rejeitado com 05 votos e 07 abstenções. Reintegração não 153 

aprovada. 24) Reintegração João Paulo da Silva Pires, mat. 11/0124332; Prof. Fabiano leu o parecer 154 

e disse que faltam 87 créditos para o aluno cursar. O aluno alega problemas familiares. O parecer é 155 

favorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Reintegração aprovada. 156 

25) Reintegração João Pedro Moreira Da Silva, mat. 11/0150511; Prof. Fabiano leu o parecer e 157 

disse que faltam 109 créditos para o aluno cursar. Esse é o primeiro pedido de reintegração e o 158 

rendimento do aluno é ruim, mas o parecer é favorável a reintegração. Colocado em votação, 159 

aprovado por unanimidade. Reintegração aprovada. 26) Reintegração Otavio de Medeiros Roarelli, 160 

mat. 12/0053403. Prof. Fabiano leu o parecer e disse que o aluno não seguiu o prazo de solicitação 161 

que regra fazer o pedido até 1 ano após o desligamento e o aluno fez a solicitação 02 anos após. O 162 

pedido não deveria ter sido aceito e a rejeição deveria ser automática. Colocado em votação, 163 

aprovado por unanimidade. Reintegração não aprovada. 27) Reintegração Raphael  Araujo Rocha, 164 

MAT. 11/0137574. Prof. Fabiano leu o histórico do aluno e disse que ele anexou atestado médico, 165 

que não menciona se ele está apto ou não para voltar aos estudos. O professor também disse que o 166 

rendimento é ruim. O parecer é desfavorável e pede que o Colegiado analise o quadro geral. 167 

Madalena (SOU) informou que o SOU está recebendo reclamações sobre condutas inadequadas do 168 

aluno e informa que ele está desligado, mas continua vindo ao Campus. Prof. Sandro pediu que as 169 

alunas documentassem esses relatos, com respaldo do SOU. O parecer é desfavorável, sendo 170 
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relatada conduta inadequada do aluno na faculdade. Colocado em votação, aprovado por 171 

unanimidade. Reintegração não aprovada. 28) Reintegração Yasmin Stéphanie Martins Silva, mat. 172 

11/0067428. Prof. Fabiano leu o parecer e disse que é favorável a reintegração. Faltam 83 créditos 173 

para completar o curso. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Reintegração aprovada. 174 

Reintegrações de Energia. 29) Reintegração Caio Cesar Ribeiro Brito, MAT. 11/0147243; prof. 175 

Jorge leu o parecer e disse que é o primeiro pedido de reintegração, alegando que tem problemas 176 

psicológicos, psiquiátricos e familiares. O aluno diz que os problemas foram sanados. O parecer é 177 

favorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Reintegração aprovada. 178 

30) Reintegração Débora Assunção de Miranda, mat. 12/0050382; Prof. Jorge leu o parecer e disse 179 

que aluna alega que tem problemas de acompanhar as aulas e teve problemas familiares. O 180 

rendimento foi regular/ruim. O parecer é favorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado 181 

com 04 votos a favor, 02 votos contra e 02 abstenções. Reintegração aprovada. 31) Reintegração 182 

Eduardo Brito Lopo, mat. 10/44508; Prof. Jorge leu o parecer e disse que o aluno reprovou 3 vezes 183 

em TCC 2, mas já fez todas as disciplinas. O aluno também já fez os 16 semestres máximos de 184 

permanência. Pela regra, o prof. Jorge é de parecer desfavorável, mas ele poderia fazer um pedido 185 

separado para que fosse concedido 01 semestre a mais, caso a reintegração seja aprovada. Colocado 186 

em votação, 02 votos a favor, 7 votos contra e 02 abstenções. Reintegração aprovada. 32) 187 

Reintegração Iago Guimarães Lopes, mat. 13/0114405; Prof. Jorge disse que o parecer é favorável a 188 

reintegração. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. Reintegração 189 

aprovada. 33) Reintegração Lucas Gabriel Vidal, mat. 12/0126371; prof Jorge leu o parecer e disse 190 

que o aluno anexou todos os comprovantes informados no processo. Parecer favorável. Colocado 191 

em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. Reintegração aprovada. 34) Reintegração 192 

Nathalia Lorena Cardoso Dias, mat. 14/0156909; prof. Jorge leu o parecer e disse que a aluna 193 

argumentou problemas familiares. O rendimento é regular. Colocado em votação, aprovado por 194 

unanimidade. Reintegração aprovada. 35) Reintegração  Pedro Heron Borges Angelim, mat. 195 

15/0077645. Prof. Jorge leu parecer favorável a reintegração e disse que esse é o primeiro pedido 196 

que o aluno faz. Colocado em votação, aprovado com 06 votos a favor e 02 abstenções. 197 

Reintegração aprovada. Reintegrações Tronco Comum. 36) Reintegração Alexandre Ney Almeida 198 

Santos, mat. 14/0128166. Prof. Vinicius leu o parecer e disse que o aluno teve baixo rendimento e 199 

não apresentou nenhum documento comprobatório. O parecer é desfavorável. Prof. Vinicius disse 200 

que está fazendo analise por mérito e que a maioria dos processos que ele analisou são parecidos 201 

com esse. Colocado em votação, 05 a favor e 03 abstenções. Reintegração não aprovada. 37) 202 

Reintegração Felipe Fragoso Carneiro, MAT. 13/0109622. Prof. Vinicius leu o parecer e disse que o 203 

aluno não teve nenhum rendimento regular. Esse processo não precisou de documentação 204 
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comprobatória, mas o parecer é desfavorável a reintegração pelo rendimento no histórico do aluno. 205 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. Reintegração não aprovada. 38) 206 

Reintegração Fernando Guilherme Boing Silva, mat. 14/0139206; prof. Vinicius leu o parecer que 207 

informou que o aluno atestou problemas familiares e que o aluno anexou comprovantes. Ele disse 208 

que o aluno teve um rendimento ruim e não recomenda a reintegração. Colocado em votação, 209 

aprovado pela maioria com 03 abstenções. Reintegração não aprovada. 39) Reintegração Gabriel 210 

Pivante de Oliveira, mat. 14/0168443; Prof. Vinicius leu o parecer que disse que em todos os 211 

semestres cursados, o aluno teve rendimento ruim e disse que o aluno também não anexou 212 

documentos comprobatórios. Madalena(SOU) disse que ele tem um problema que não o deixa 213 

assimilar as disciplinas de exatas, com dificuldade de aprendizagem, mas o sonho dele é 214 

Engenharia. Prof. Vinicius disse que não tem nenhuma comprovação dessa deficiência e disse que o 215 

parecer é desfavorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 216 

abstenções. Reintegração não aprovada. 40) Reintegração Gislane Tamara Barbosa Da Silva, mat. 217 

13/0112615; prof. Vinicius leu o parecer e disse que ela precisaria de mais de 28 créditos por 218 

semestre pelo tempo máximo para completar o curso. O desempenho que ela nunca teve, ela teria 219 

que apresentar, informou o professor. O parecer é desfavorável a reintegração. Professor mencionou 220 

que ela entrou em 2010 e ainda não fez Calculo 1. Colocado em votação, aprovado pela maioria 221 

com 02 abstenções. Reintegração não aprovada. 41) Reintegração Hiago Rabelo Fonseca, mat. 222 

14/0143297; prof. Vinicius leu o parecer e disse que o aluno não teve rendimento regular em 223 

nenhum semestre. O parecer é desfavorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado pela 224 

maioria com 02 abstenções. Reintegração não aprovada. 42) Reintegração Jéssica Nascimento de 225 

Castro, mat. 10/0013619; prof. Vinicius disse que o parecer tem vários anexos, mas não cumpre o 226 

edital porque não consta o histórico escolar. A documentação não atende o edital, também não 227 

dando a impossibilidade de avaliação. Este já é o segundo pedido de reintegração do aluno. O 228 

parecer é desfavorável por não cumprir com o edital. Colocado em votação, aprovado pela maioria 229 

com 03 abstenções. Reintegração não aprovada. 43) Reintegração Karoline Fiquerêdo Cavalcanti de 230 

Lima, mat. 14/0148027; o parecer é desfavorável por não ter um bom rendimento em nenhum 231 

semestre. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 03 abstenções.Reintegração não 232 

aprovada. 44) Reintegração Lucas Iago Alves Da Silva, mat. 14/0084711; prof. Vinicius leu o 233 

parecer que é desfavorável por não atender o edital. Colocado em votação, aprovado pela maioria 234 

com 02 abstenções. Reintegração não aprovada. 45) Reintegração Rafael Soares de Almeida, mat. 235 

14/0159797. Prof. Vinicius leu o parecer e disse que o aluno tem problemas psicológicos e consta 236 

justificativa médica em anexo, que informa que o aluno ainda está em tratamento. Apesar do baixo 237 

rendimento, o parecer é favorável a reintegração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 238 
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Reintegração aprovada. 46) Reintegração Renato Santos Fernandes de Medeiros, mat. 14/0161007; 239 

prof. Vinicius leu o parecer e disse que o aluno perdeu um familiar próximo no semestre que ele 240 

entrou na Universidade. Em 3 semestres o aluno só tem aprovação em 1 disciplina. Prof. Vinicius 241 

disse que mesmo com justificativa, o aluno não tem rendimento nenhum. Ele não procurou o SOU, 242 

de acordo com a Madalena. O parecer é desfavorável a reintegração. Colocado em votação, 243 

aprovado com 04 votos a favor, 02 contra e 02 abstenções. Reintegração não aprovada. 47) 244 

Reintegração Victor da Conceição Carvalho, mat. 15/0065353. Prof. Vinicius leu o parecer e disse 245 

que o aluno não anexou nenhum documento comprobatório. O rendimento dele foi ruim.  O parecer 246 

é desfavorável. Colocado em votação, aprovado por 06 a favor e 02 abstenções. Reintegração não 247 

aprovada. 48) Reintegração Gabriel Castro Rangel, matricula 14/0020471. Prof. Vinicius leu o 248 

parecer e disse que o aluno apresentou problemas familiares e psicológicos. No primeiro semestre, o 249 

aluno passou em todas as disciplinas. Ele fez 04 semestres. Parecer é desfavorável a reintegração. 250 

Colocado em votação, aprovado com 05 votos a favor, 02 contra e 01 abstenção. Reintegração não 251 

aprovada. A reunião foi encerrada ás dezoito horas e quinze minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, 252 

Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo 253 

Presidente do Colegiado. 254 

 255 

 256 

 257 

              Fernanda Rosa Leite                                            Sandro Augusto Pavlik Haddad  258 
              Secretária Executiva                                  Vice - Presidente do Colegiado                                                                                                                             259 
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