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

FACULDADE UnB GAMA, realizada nos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis 2 

às quatorze horas e quarenta e um minutos. Estiveram presentes os seguintes professores: Sandro 3 

Augusto Haddad (Vice-diretor), Evandro Leonardo Silva Teixeira (Coord. Eng. Automotiva), André 4 

Barros de Sales(Coord. Eng. Software), Jorge Andres Cormane Angarita (Coord. Eng. Energia), 5 

Olexiy Shinkarenko (Coord. Eng. Aeroespacial), Renan Utida Ferreira (suplente Eletrônica), 6 

Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coord. de Extensão), Rodrigo Arbey Muñoz Meneses (sup. 7 

rep. prof. automotiva),  Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. Eng. Aeroespacial), Luiz 8 

Augusto Fontes Laranjeira (repres. docentes. softw.), Yuri Dias (Rep. Técnicos Administ.), Daniel 9 

Arthur Mendes da Silva (DA) e Varley Silva (DA). Estavam ausentes: Augusto César de Mendonça 10 

Brasil (Presidente do Colegiado), Carla Silva Rocha Aguiar (coordenadora geral), Fabiano Araújo 11 

Soares (Coord. Eng. Eletrônica), Vinicius Rispoli (Coord. Tronco Comum), Cristiano Jacques 12 

Miosso (Rep. Pós Graduação), Himilsys Hernández Gonzáles (Rep. Eng. Automotiva), Rodrigo 13 

Andres Miranda Cerda (rep. prof. tronco comum), Patrícia Regina Sobral Braga (Rep. Prof. 14 

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

Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas). Prof. 16 

Sandro iniciou a reunião informando que o prof. Brasil está ausente por estar de férias. 17 

INFORMES: 01) O aluno Varley (DA) parabeniza pela a instalação do WI-FI no Campus e 18 

informa que esta funcionando bem, agradecendo em especial a prof. Carla Rocha pelo empenho. 19 

02) Prof. Andre Barros informa que 04 cursos tiveram os PPC aprovados que foram Software, 20 

Eletrônica, Automotiva e Aeroespacial. Ele informou que Software teve aprovação na CEG e 21 

Automotiva e Eletrônica no Conselho da FGA. 03)Espaço Físico. Prof. Sandro falou sobre a 22 

reunião dos espaços físicos e que, apesar de ser definido pelo Conselho, trouxe o resultado ao 23 

Colegiado informando que  foi apresentada a possibilidade de termos 3 módulos de contêineres 24 

vindo da Reitoria, para atender demandas urgentes de Graduação, Pós, Pesquisa e Extensão com o 25 

intuito de suprir as necessidades de salas e laboratórios. Ele disse que assim que tiver a definição do 26 

Conselho, será apresentado ao Colegiado para ciência. A discussão sobre os módulos metálicos já 27 

foi levada para os grupos e todos estão bem cientes dessa informação. Foi solicitada uma inclusão 28 

de ponto de pauta - Revisão do recurso geral do aluno Felipe Nascimento Alcântara. Colocado em 29 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 01) Curso de verão. Prof. André Barros informou quais 30 

foram as mudanças da lista de oferta e disse que nessa transição, decidiu-se por ofertar 01 turma de 31 

verão para não ter sobrecarga no semestre que vem. A disciplina será Computação Básica. Varley 32 

(DA) sugere dispor a disciplina de Cálculo 2 para verão também, por conta da demanda do semestre 33 

normal.  Prof. Sandro disse que antigamente o problema era a falta de professores para ministrar as 34 
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disciplinas no verão, por isso não houve oferta. Prof. Sandro disse que o maior problema em relação 35 

a estrutura será o possível inicio da construção do estacionamento. Colocado em votação, a lista de 36 

oferta do verão que contemplará a disciplina Algoritmo e Programação de Computadores, aprovado 37 

por unanimidade. ITEM 02) Afastamento George Marsicano. Prof. André Barros relatou o pedido 38 

de afastamento e o pedido de renovação do prof. George. Ele informou quais os anexos que 39 

constavam no processo e disse que a renovação é para o 1º e 2º semestre de 2017, na data exata de 40 

02/03/2017 a 01/03/2018. A renovação foi aprovada no grupo de Software em 16/09/2016. Ele diz 41 

ser favorável ao pedido de renovação do afastamento para doutorado. Colocado em votação, 42 

aprovado por unanimidade. ITEM 03) Revisão de recurso geral de revisão de menção da aluna 43 

Beatriz Carolina Borges Pinho, matricula 16/0002958. Prof. Josiane leu o parecer que constava as 44 

justificativas da aluna e a do professor. A Comissão foi formada pelos professores Luciano Noleto, 45 

Maria Vitória Ferrari e Josiane Socorro que entendeu que o critério de avaliação do professor não 46 

precisa de concordância do aluno. A aluna não apresentou provas concretas das suas justificativas e 47 

disse que o professor seguiu o plano de curso na hora da avaliação. A comissão indefere o pedido da 48 

aluna e mantém a menção mantida pelo professor Fernando Scárdua. Colocado em votação, 49 

aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 04) Recurso geral de revisão de menção da aluna 50 

Gabriela Chaves de Moraes, matricula 16/ 0006872. Prof. Josiane leu o parecer que disse que a 51 

aluna não colocou nenhum pedido diferente do pedido original e disse que ela não comprovou sua 52 

justificativa no recurso. A Comissão foi formada pelos professores Maria Vitória, Luciano Noleto e 53 

Josiane. Ela explicou que os planos de curso apresentados pelos professores no começo do semestre 54 

dão ao professor total autonomia dentro de sala de aula e que se o professor atender o plano de 55 

ensino divulgado e a ementa da disciplina, o Colegiado não pode interferir na aula do professor. 56 

Prof. Josiane solicita ao DAENG que proponham mini cursos aos colegas alunos para orientação do 57 

manual do aluno, inclusive para preenchimento de formulários, pois a falta de instrução pode anular 58 

o processo, como já aconteceu várias vezes. Varley (DA) informou que no primeiro dia de aula, eles 59 

fazem esses informes. O parecer indefere o pedido da aluna. Colocado em votação, aprovado pela 60 

maioria com 02 abstenções. ITEM 05) Recurso geral de revisão de menção da aluna Beatriz Vieira 61 

Correa Silva, matricula 16/0003172. Prof. josiane leu o parecer realizado pela comissão formada 62 

pelos professores Josiane, Maria Vitoria e Luciano Noleto e citou a justificativa da aluna, além de 63 

informar que conversou com o professor da disciplina para saber o porquê da nota dada. Após 64 

avaliação, o parecer é manter a menção e indeferir o pedido. Colocado em votação, aprovado pela 65 

maioria com 03 abstenções.  ITEM 06) Relatório parcial prof. Volker Franco Steier, feito pelo prof. 66 

Ricardo Chaim. Prof. Sandro leu o parecer e disse que o preenchimento foi feito de maneira 67 

inadequada e que não houve análise quantitativa e nem qualitativa, além de não conter o nome dos 68 
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outros membros da Comissão. Prof. Sandro disse que o relatório parcial está completo, mas a 69 

Comissão não fez o parecer corretamente. Ele disse que pode aprovar o mérito do parecer ou retirar 70 

de pauta. Prof. Josiane sugere mandar o pedido para o Colegiado virtual. O encaminhamento é 71 

retirar o pedido de pauta para melhor instrução do processo pela Comissão. Colocado em votação, 72 

aprovado por unanimidade. ITEM 07) Recurso geral de revisão de menção do aluno Felipe 73 

Nascimento Alcântara, matricula14/0138641. Prof. Olexiy leu o parecer da Comissão formada pelos 74 

professores Paolo Gessini, Olexiy Shynkarenko e Sérgio Carneiro que decidiu por manter a menção 75 

e indeferir o pedido do aluno. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. Prof. 76 

Sandro informou que irão colocar as atas em reunião virtual e ela irá até domingo, 22h. ele 77 

informou que os itens de pauta de Conselho e Colegiado estão se misturando muito e disse que 78 

tentará organizar essa estrutura com o prof. Brasil. Disse que esse problema é causado por pedidos 79 

de inclusão de pontos de pauta entregues de ultima hora. O item de pauta que trataria do Relatório 80 

Final de Estágio Probatório da prof. Paula Meyer foi retirado de pauta por estar no Conselho 81 

Virtual. A reunião foi encerrada ás quinze horas e cinquenta minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, 82 

Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo 83 

Presidente do Colegiado. 84 

 85 

 86 

 87 

              Fernanda Rosa Leite                                           Sandro Augusto Pavlik Haddad 88 

              Secretária Executiva                                  Vice - Presidente do Colegiado                                                                                                                             89 
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