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ATA DA QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO PRESENCIAL DA FACULDADE UnB 1 

GAMA (CF/FGA),iniciada no dia nove de maio de dois mil e dezesseis com início às quatorze 2 

horas e quinze minutos. Estiveram presentes os seguintes membros: Alessandro Borges de Sousa 3 

Oliveira (presidente do colegiado), Augusto César de Mendonça Brasil (vice-diretor), Sandro 4 

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

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

Silva Teixeira (Coordenador de eng. Automotiva), Jorge Andres Cormane Angarita (coordenador de 7 

eng. energia), Patrícia Regina Sobral Braga ( repres. Professores energia), Fabiano Araújo Soares 8 

(coordenador eng. eletrônica),Olexiy Shinkarenko (coordenador de eng. aeroespacial), Manuel 9 

Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. Prof. Eng. Aeroespacial), David Dobikowski Marinho 10 

(CA), Laís Almeida Nunes (Represent. D.A), Isamar Gonçalo (representante SOU), Madalena 11 

(representante SOU), Diogo de Oliveira Costa ( representante técnicos administ). Estavam ausentes: 12 

Himilsys Hernández Gonzáles, (represent. Eng. automotiva),  Vinicius Rispoli (coord. De tronco 13 

comum),Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (represent. Prof. eng. eletrônica),  José Leonardo 14 

Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas). Informes: O 15 

coordenador geral de graduação informou que os critérios que os alunos reintegrados deverão 16 

cumprir são: aprovação de 16 créditos em 02 semestres consecutivos, atender ao plano de estudos. 17 

David (presidente do DA),  informou que os alunos, juntamente com as empresas juniores, já estão 18 

se movimentando com relação ao ECT, encontro de ciência e tecnologia. Itens de pauta-extra: 19 

Renovação dos projetos de extensão da prof. Vitória Ferrari: Núcleo de sustentabilidade até 2018; 20 

Macaria- Macaúba e engenharia – produção de polpa e da amêndoa de macaúba e gaseificação de 21 

resíduos de biomassa, até 2018 e Vídeo aulas e simuladores informatizados no ensino sobre 22 

impactos ambientais e responsabilidade compartilhada no ciclo de vida de produtos, até 2018 e 23 

alteração de membros do colegiado da engenharia de energia: Titular: Patrícia Regina Sobral Braga 24 

e Andréia Alves da Costa como suplente. Colocado itens de pauta extra em votação, foi aprovado 25 

por unanimidade. ITEM 01) Renovação dos projetos de extensão da prof. Vitória Ferrari: Núcleo 26 

de sustentabilidade até 2018; Macaria- Macaúba e engenharia – produção de polpa e da amêndoa de 27 

macaúba e gaseificação de resíduos de biomassa, até 2018 e Vídeo aulas e simuladores 28 

informatizados no ensino sobre impactos ambientais e responsabilidade compartilhada no ciclo de 29 

vida de produtos, até 2018. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 02) 30 

Alteração membros do colegiado da engenharia de energia: Titular: Patrícia Regina Sobral Braga e 31 

Andréia Alves da Costa como suplente. Colocado itens de pauta extra em votação, foi aprovado por 32 
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unanimidade. ITEM03) Reintegração Luisa Neres Martins,13/0123102, Tronco comum. Parecer do 33 

relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do 34 

relator, não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 35 

02 abstenções. ITEM 04)Reintegração Lucas de Freitas Oliveira,14/0026118, Tronco comum. 36 

Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por 37 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 02 38 

abstenções. ITEM 05) Reintegração Lucas Midlhey Cardoso Naves,13/0122254, Tronco comum. 39 

Parecer do relator é de recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o 40 

parecer do relator, recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 41 

ITEM 06) Reintegração Iago dos Reis,13/0114391,Tronco comum. Parecer do relator é não 42 

recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não 43 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 07) 44 

Reintegração Fabrício Rodrigues Dias,14/0138293, Tronco comum. Parecer do relator é não 45 

recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não 46 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 03 47 

abstenções. ITEM 08) Reintegração Gabriel Martins Ribeiro,14/0020667, Tronco comum. Parecer 48 

do relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por recomendar a 49 

reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 09) Reintegração Andre 50 

Hernandez Bargas,12/0110237, Tronco comum. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   51 

Em discussão o colegiado decidiu por recomendar a reintegração. Colocado em votação foi 52 

aprovado por unanimidade, com 02 abstenções. ITEM 10) Reintegração Fernanda Feitosa de Souza 53 

Oliveira,14/0168311, Tronco comum. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em 54 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não recomendar a reintegração. 55 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 03 abstenções. ITEM 11) 56 

ReintegraçãoPedro Henrique da Cunha Rocha,13/0129518,Tronco comum. Parecer do relator é não 57 

recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não 58 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 02 59 

abstenções. ITEM 12) Reintegração Thalita dos Santos,13/0038059,  Tronco comum. Parecer do 60 

relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do 61 

relator, não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 62 

02 abstenções. ITEM 13) Reintegração Filipe Valença Barboza,13/0008907,Tronco comum. 63 

Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o 64 
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parecer do relator, não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por 65 

unanimidade, com 02 abstenções. ITEM 14) Reintegração Décio Carreta Neto,14/0081241, Tronco 66 

comum. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por 67 

seguir o parecer do relator, não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por 68 

unanimidade, com 02 abstenções. ITEM 15) Reintegração Bruno Willer Ferreira 69 

Fontes,13/0104523. Processo não segue os parâmetros do edital. Pedido Indeferido. ITEM 16) 70 

Reintegração Edgar Colamarino Sessa da Silva,14/0090371, Tronco comum. Parecer do relator é 71 

não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, 72 

não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 02 73 

abstenções. ITEM 17) Reintegração César Augusto Vilela Borges,14/0018280,Tronco comum. 74 

Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o 75 

parecer do relator, não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por 76 

unanimidade, com 02 abstenções. ITEM 18) Reintegração Lucas Vieira Nascimento 77 

Silva,13/0032026, Tronco comum. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em 78 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não recomendar a reintegração. 79 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 02 abstenções. ITEM 19) Reintegração 80 

Lucas Gabriel de Oliveira Gurgel Fernandes,13/0122009,Tronco comum. Parecer do relator é não 81 

recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não 82 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 02 83 

abstenções. ITEM 20) Reintegração Matheus Barbosa Dantas de Freitas,14/0028285,Eng. 84 

Aeroespacial- Parecer do relator é não recomendar a reintegração. Em discussão o colegiado 85 

decidiu por recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 86 

21) Reintegração Vitor Rangel de Aquino Silva,13/0137456,Eng. Aeroespacial. Parecer do relator é 87 

não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, 88 

não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 02 89 

abstenções. ITEM 22) Reintegração Antônio Lucas Suzuk Aguiar,12/0049511,Eng. Aeroespacial. 90 

Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o 91 

parecer do relator, não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por 92 

unanimidade. ITEM 23) Reintegração Lucas Martins do Nascimento,13/0143693,Eng. Automotiva, 93 

Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em discussão o colegiado decidiu por seguir o 94 

parecer do relator de recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por 95 

unanimidade. ITEM 24) Reintegração Evelyn Ferreira Braga,14/0019758,Eng. Automotiva. 96 
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Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em discussão o colegiado decidiu por seguir o 97 

parecer do relator de recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por 98 

unanimidade. ITEM 25) Reintegração Gabriel Augusto Cossi da Silva,10/0011225,Eng. 99 

Automotiva. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado 100 

decidiu por seguir o parecer do relator, não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi 101 

aprovado por unanimidade. ITEM 26) Reintegração Prisco Araújo Menezes,09/0039076,Eng. 102 

Automotiva. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em discussão o colegiado decidiu 103 

por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado 104 

por unanimidade. ITEM 27) Reintegração Victor Hugo Nascimento Machado,14/0032886,Eng. 105 

Automotiva. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em discussão o colegiado decidiu 106 

por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado 107 

por unanimidade. ITEM 28)Reintegração Matheus Gomes Luz Rosa,12/0018918,Eng. 108 

Automotiva.Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em discussão o colegiado decidiu 109 

por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado 110 

por unanimidade. ITEM 29)Reintegração Woody Allen Neves Rocha,10/0127746,Eng. 111 

Automotiva. Processo não segue os parâmetros do edital. Pedido Indeferido. ITEM 30) 112 

Reintegração Icaro Machado de Morais,14/0143718,Eng. Automotiva. Parecer do relator é não 113 

recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não 114 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 31) 115 

Reintegração Felipe Coelho Serra Gonçalves,13/0044431,Eng. Automotiva. Parecer do relator é por 116 

recomendar a reintegração. Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de 117 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 32) 118 

Reintegração Otávio de Medeiros Roarelli,12/0053403,Eng. Eletrônica. Processo não segue os 119 

parâmetros do edital. Pedido Indeferido. ITEM 33) Reintegração Fernando Célio Ramos Veloso 120 

Junior,13/0110264,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em 121 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não recomendar a reintegração. 122 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 02 abstenções. ITEM 34)Reintegração 123 

Adam Ritzmann,10/0089909,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   124 

Em discussão o colegiado decidiu por recomendar a reintegração. Colocado em votação foi 125 

aprovado por unanimidade.I TEM 35) Reintegração Rhayanne Paixão Leal,11/0132635,Eng. 126 

Eletrônica. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu 127 

por seguir o parecer do relator, não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado 128 
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por unanimidade, com 02 abstenções. ITEM 36) Reintegração Bruno Fernandes 129 

Fares,09/0003993,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 130 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 131 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 37) Reintegração Tatielen Rodrigues 132 

Dutra Pereira,12/0136074,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 133 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 134 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 38) Reintegração,Jennifer Gladys 135 

Pereira Cavalcante,12/0033127,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   136 

Em discussão o colegiado decidiu por recomendar a reintegração. Colocado em votação foi 137 

aprovado por unanimidade. ITEM 39) Reintegração Eduardo Henrique Gomes de 138 

Oliveira,11/0148011,Eng. Eletrônica. . Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 139 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 140 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 40) Reintegração Dilson dos Santos 141 

Boaventura,13/0107662,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 142 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 143 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade .ITEM 41) Reintegração Maysa Paula Lacerda 144 

Cardoso,11/0133315,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em 145 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não recomendar a reintegração. 146 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 02 abstenções. ITEM 42) Reintegração 147 

Evandro Vanderley Rodrigues Silva Neto,13/0109151,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é por 148 

recomendar a reintegração. Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de 149 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 43) 150 

Reintegração André Luis Gomes Magalhães,13/0101753,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é não 151 

recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não 152 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 44) 153 

Reintegração Lucas Fidelis Marinho Maia,13/0013234,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é não 154 

recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não 155 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 45) 156 

Reintegração Victor Roberto Soares da Rocha,11/0143043,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é não 157 

recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu porrecomendar a reintegração. 158 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 46) Reintegração Laura Almeida 159 

Soares,12/0124572,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 160 
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discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 161 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 47) Reintegração Victor da Silva 162 

Fonseca Leite,11/0142845,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   163 

Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não recomendar a reintegração. 164 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 48) Reintegração Rubens Vinicius 165 

Souza Sales,09/0039254,Eng. Eletrônica. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 166 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 167 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 49) Reintegração Matheus Pereira 168 

Gonçalves,10/0115993,Eng. de Energia. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 169 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 170 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 50) Reintegração André Vinícius Alves 171 

da Fonseca,12/0110407,Eng. de Energia. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 172 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 173 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 51) Reintegração Karoline Sales de 174 

Oliveira,11/0014740,Eng. de Energia. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 175 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 176 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 52) Reintegração Marcelo Lessa Lopes 177 

Santos,12/0052768,Eng. de Energia. Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 178 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 179 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 53) Reintegração Filipe Augusto 180 

Valadares de Mattos,09/0006071,Eng. de Energia. Parecer do relator é não recomendar a 181 

reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu porrecomendar a reintegração. Colocado em 182 

votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 54) Reintegração Lucas Magno dos Santos 183 

Teixeira,14/0026258,Eng. de Energia.Parecer do relator é por recomendar a reintegração. Em 184 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a reintegração. 185 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 55) Reintegração Vinícius Tadeu 186 

Ciurlini,10/0041621,Eng. de Energia.Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em 187 

discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não recomendar a reintegração. 188 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, com 02 abstenções. ITEM 56) Reintegração 189 

Diego Cardoso de Souza,10/44419,Eng. de Energia. Parecer do relator é não recomendar a 190 

reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não recomendar a 191 

reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 57) Reintegração Felipe 192 
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Sampaio Marques Souza,12/0044935,Eng. de Software. Parecer do relator é por recomendar a 193 

reintegração. Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a 194 

reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 58) Reintegração David 195 

Carlos de Araújo Silva,11/0027639,Eng. de Software. Parecer do relator é por recomendar a 196 

reintegração. Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator de recomendar a 197 

reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 59) Reintegração,Gabriel 198 

Dias Viana,13/0142115,Eng. de Software. Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em 199 

discussão o colegiado decidiu porrecomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado 200 

por unanimidade. ITEM 60) Reintegração Henri Paulino Buss,13/0113930,Eng. de Software. 201 

Parecer do relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu 202 

porrecomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 61) 203 

Reintegração Iago Mendes Leite,12/0051346, Eng. de Software. Parecer do relator é não 204 

recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não 205 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 62) 206 

Reintegração Igor da Fonseca Nogueira,14/0022180, Eng. de Software. Parecer do relator é não 207 

recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não 208 

recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 63) 209 

Reintegração Wellington Jonathan de Souza Rodrigues,10/0137898, Eng. de Software. Parecer do 210 

relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do 211 

relator, não recomendar a reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 212 

64) Reintegração,Hugo da Silva de Freitas Catarino,12/0060591,Eng. de Software. Parecer do 213 

relator é não recomendar a reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu porrecomendar a 214 

reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 65) Reintegração,Lucas 215 

da Costa Rodrigues,13/0050997,Eng. de Software. Parecer do relator é não recomendar a 216 

reintegração.   Em discussão o colegiado decidiu por seguir o parecer do relator, não recomendar a 217 

reintegração. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada às 218 

dezenove horas e vinte minutos. Eu, Ana Paula M. Silva Santana, secretária executiva, lavrei a 219 

presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. 220 

 221 

 222 

Ana Paula M. Silva Santana                                         Alessandro Borges de S. Oliveira 223 

    Secretária Executiva                                                         Presidente  do Conselho 224 


