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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2016 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, realizada no dia vinte um de março de dois mil e dezesseis, iniciada 2 

às quatorze horas e trinta e cinco minutos. Estiveram presentes os seguintes professores: Alessandro 3 

Borges de Sousa Oliveira (presidente do colegiado), Augusto César de Mendonça Brasil (vice-4 

diretor), Sandro Augusto Haddad (coordenador de graduação), Cristiano Jacques Miosso (represent. 5 

Pós Graduação), Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coordenadora de extensão), Evandro 6 

Leonardo Silva Teixeira (Coordenador de eng. Automotiva), Juliana Petrocchi Rodrigues (coord. de 7 

energia), Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes (eng. energia suplente), Fabiano Araújo Soares 8 

(coordenador eng. eletrônica),  Renan Utida Ferreira, Olexiy Shinkarenko (coordenador de eng. 9 

aeroespacial), Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. Prof. Eng. Aeroespacial), Rodrigo 10 

Cerda (Represent. Prof. tronco comum), Lucas Pires de Lima (represent. D.A), Lís Almeida Nunes 11 

(Represent. D.A). Estavam ausentes: Carla Tatiana Mota Anflor (suplente), Paula Meyer (suplente), 12 

Eneida Gonzalez Valdes (Rep. Titular Prof. automotiva),  Eneida Gonzalez Valdes (represent. Eng. 13 

automotiva)- justificada, Juliana Petrocchi Rodrigues (coordenadora de energia- justificada), Maria 14 

Vitória Duarte Tomé (Rep. Prof. eng. energia)-justificada, Vinicius Rispoli (coord. De tronco 15 

comum), Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (represent. Prof. eng. eletrônica),  José Leonardo 16 

Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas), Marília Miranda 17 

Forte Gomes (suplente tronco comum), Simone Batisttini (suplente aeroespacial),  Rodrigo Arbey 18 

Muñoz Menezes (suplente autom.), Wander Cleber Pereira (suplente software), Renan Utida 19 

Ferreira (suplente eletrônica). Informes: 01) 1.1) Prof. Alessandro iniciou a reunião colocando os 20 

itens extra pauta em votação:  Convalidação estágio supervisionado – Prof. André Murilo; 21 

Representantes do tronco comum no conselho e colegiado; projetos de extensão – Prof. Suélia e 22 

Prof. Vandor. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Colocado em votação foi 23 

aprovado por unanimidade. 1.2) Prof. Sandro, lembrou aos coordenadores da reunião do dia 24 

24/03/16 no SAA, sobre as vagas remanescentes, transferência facultativa, etc. Avisou ainda que a 25 

unidade deverá estabelecer novas regras internas para a reintegração, pediu aos coordenadores para 26 

irem pensando sobre o assunto. 1.3) O Diretório acadêmico se manifestou com relação a aluna 27 

assaltada a mão armada no campus fga, falou da falta de insegurança. Disse ainda que os alunos 28 

estão pensando em atitudes mais radicais como manifestações; disse ainda que o tema é de interesse 29 

de toda a comunidade acadêmica.  Alegou ainda que as reuniões do CONSEG não surtiram efeito 30 

esperado. Prof. Alessandro se colocou a disposição para ajudar a PM, com um ponto de apoio aos 31 

policiais dentro da FGA, se prontificou a comprar as bicicletas para os policiais fazerem ronda e 32 

mesmo assim a PM não se manifestou. Prof. Alessandro disse ainda que a administração do Gama 33 

não está devidamente comprometida com as promessas e que as duplas Cosme e Damião que foram 34 
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prometidas no Campus também nunca vieram. Prof. Brasil sugeriu que o problema fosse levado ao 35 

Secretário de segurança do GDF por meio de solicitação de audiência, disse ainda que não é a favor 36 

das manifestações, mas que elas são um direito de todos. ITEM 02)  Solicitação de alteração de 37 

opção aluno Eduardo Jonathan Ramos e Silva Sampaio “ad referendum” da engenharia automotiva 38 

para engenharia de energia. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 03)  39 

Solicitação de criação de disciplinas de engenharia optativa tronco comum. Prof. Sandro relatou a 40 

criação da disciplina optativa variável complexa para engenharia 04 créditos  fundamentos de 41 

variável complexa para engenharia. Pré-requisitos disciplinas cálculo 03 e introdução a Álgebra 42 

Linear. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  ITEM 04) Professor voluntário Prof. 43 

Mário Fleury, Prof. Sandro relatou o processo, mas disse que por enquanto não temos como alocar o 44 

professor nesse semestre 1/2016, mas o mérito do processo é positivo para a Faculdade UnB Gama. 45 

O processo seguirá para o DEG e ficará a disposição. Colocado em votação foi aprovado por 46 

unanimidade.  ITEM 05)   Equivalência de disciplinas Física 2 e ciências aeroespaciais- Retirado 47 

de pauta para próxima reunião. ITEM 06)  Criação de disciplinas Aeroespacial- Prof. Olexiy- 48 

Sistemas de Observação da Terra, Propulsão aeronáutica, propulsão elétrica, propulsão química, 49 

engenharia de sistemas operacionais e controle de sistemas aeroespaciais. Colocado em votação foi 50 

aprovado por unanimidade. ITEM 07)  Abertura do laboratório da engenharia aeroespacial – Prof. 51 

Olexiy. Prof. relatou a abertura do laboratório que se chamará propulsão química. O responsável 52 

pelo laboratório será o próprio coordenador de engenharia aeroespacial prof. Olexiy. O laboratório 53 

está instalado no container 07. Já foi aprovado pelo NDE de aeroespacial e será utilizado para 54 

ensino e pesquisa. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 08) Representantes 55 

da aeroespacial nas reuniões. Reunião Colegiado: Representante dos professores Prof. Manuel Dias  56 

suplente: Simoni Battistini. Representantes no Conselho: Representante dos professores Sérgio 57 

Carneiro e suplente: Artem Andrianov, Coordenador de estágio: Prof. Sebastién Rondineau. 58 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  ITEM 09)   Novo Fluxo de engenharia 59 

eletrônica Prof. Fabiano – O NDE de engenharia eletrônica resolve separar as matérias teóricas das 60 

práticas para melhorar o desempenho dos alunos e fazer alguns ajustes também nos créditos de 61 

algumas disciplinas (documento em anexo). Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 62 

ITEM 10) Reformulação do tronco de eletrônico digital- O NDE de eletrônica resolve aumentar os 63 

créditos  e fazer algumas alterações nas ementas e nomenclatura  de algumas disciplinas: Sistemas 64 

Digitais 1 para Eletrônica digital 1; Sistemas Digitais 2 para  Eletrônica Digital 2;  65 

Microcontroladores e Microprocessadores para Eletrônica embarcada- de 02 pra 04 créditos;  66 

Sistemas Embarcados para Sistemas operacionais embarcados de 02 pra 04 créditos; Colocado em 67 

votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 11) Pauta extra Projetos de extensão Prof. Suélia: 68 
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Curso de instalação, treinamento Impressora 3D; visitas técnicas ao ministério da saúde, curso de 69 

eletrônica básica para aplicação biomédica. Todos às atividades apresentadas fazem parte do projeto 70 

de pesquisa financiada pelo ministério da saúde, com recursos administrados pelo CDT. A 71 

coordenadora de extensão é de parecer favorável aos projetos de extensão. Colocado e votação foi 72 

aprovado por unanimidade. ITEM 12) Pauta extra Projetos de extensão Prof. Vandor. Curso de 73 

tecnologia de apoio à educação. Parecer da coordenadora de extensão é favorável, desde que as 74 

condicionantes sejam refeitas pelo coordenador do projeto.   Colocado em votação foi aprovado por 75 

unanimidade. ITEM 13) Pauta extra Representantes do tronco comum  nas reuniões. Reunião 76 

Colegiado: Representante dos professores Prof. Rodrigo Cerda  suplente: Tatiane Evangelista. 77 

Representantes no Conselho: Representante dos professores Eberth e suplente: Lindomar. Colocado 78 

em votação foi aprovado por unanimidade.  ITEM 14)   Pauta extra – Convalidação estágio 79 

supervisionado da aluna Talita Raquel. Prof. André Murilo solicitou a convalidação de estágio feito 80 

pela aluna Talita Raquel Helena Ribeiro Silva, que trabalha como na Embrapa, na participação e 81 

integração em atividades estabelecidas pelo projeto DENDEPALM para a pesquisa e análise em 82 

novos materiais a partir do glicerol. Prof. Sandra Luz foi supervisora da aluna e é favorável a 83 

convalidação do estágio.  O colegiado em discussão disse que as atividades da aluna tem mérito 84 

acadêmico e já se cumpriu mais horas do que o mínimo de horas que o estágio exige. Após 85 

deliberação do colegiado foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com 01 abstenção. 86 

ITEM 15)   Aproveitamento de estágio em férias. Prof. Evandro colocou ao colegiado que está 87 

tendo dificuldade com o SAA, em matricular os prováveis formados em  estágio supervisionado (04 88 

créditos) durante o período de férias, dado que os alunos não estariam matriculados em nenhuma 89 

outra disciplina, por isso o SAA estava  questionando o professor. O colegiado, após deliberação, 90 

aprovou a matrícula dos prováveis formandos que fazem estágio durante as férias. Colocado em 91 

votação foi aprovado por unanimidade.  Prof. Sandro enfatizou que a abertura de novas turmas no 92 

verão, somente no intuito de ajudar prováveis formandos, não deve se padrão da FGA.  A reunião 93 

foi encerrada às dezesseis horas e trinta e cinco minutos. Eu, Ana Paula M. Silva Santana, Secretária 94 

Executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente 95 

do Colegiado. 96 
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     Ana Paula M. Silva Santana             Alessandro Borges de Sousa Oliveira 99 
   Secretária Executiva                                  Presidente do Colegiado                                                                                                                             100 


