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ATA DA OITAVA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2016 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, iniciada no dia treze de junho de dois mil e dezesseis às 2 

quatorze horas e quarenta e dois minutos. Estiveram presentes os seguintes professores: 3 

Alessandro Borges de Sousa Oliveira (presidente do colegiado), Patrícia Regina Sobral Braga 4 

(repres. Professores energia), Evandro Leonardo Silva Teixeira (Coordenador de eng. 5 

Automotiva), Jorge Andres Cormane Angarita (coordenador de eng. energia), Olexiy 6 

Shynkarenko (coordenador de eng. aeroespacial), Cristiano Jacques Miosso (represent. Pós 7 

Graduação), Paulo Roberto Miranda Meirelles (coord. eng. software), Fabiano Araújo Soares 8 

(coordenador eng. eletrônica),  Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. Prof. Eng. 9 

Aeroespacial), Himilsys Hernández Gonzáles, (represent. Eng. automotiva),  David 10 

Dobikowski Marinho (CA). Estavam ausentes: Carla Tatiana Mota Anflor (suplente), Josiane 11 

do Socorro Aguiar de Souza (Coordenadora de extensão), Vinicius Rispoli (coord. De tronco 12 

comum), Renan Utida Ferreira (suplente eletrônica), Daniel Mauricio Muñoz Arboleda 13 

(represent. Prof. eng. eletrônica),  Augusto César de Mendonça Brasil (vice-diretor), Diogo de 14 

Oliveira Costa (repres. técnicos administ.), Sandro Augusto Pavlik Haddad (coordenador de 15 

graduação), José Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi 16 

(Representante de Exatas), Maurício Serrano (rep. prof. eng. software), Marília Miranda Forte 17 

Gomes (suplente tronco comum), Simone Batisttini (suplente aeroespacial),  Mariana Costa 18 

Bernardes Matias,  Rodrigo Arbey Muñoz Menezes (suplente autom.), Wander Cleber Pereira 19 

(suplente software). Informes: 1) Prof. Alessandro informou que após um ano de tramitação 20 

do processo, foi iniciada a construção das salas de Coordenação, tanto de Graduação quanto 21 

de Pós-Graduação, no segundo andar do prédio da UED e a previsão é que fiquem prontas até 22 

o final do ano. Prof. Alessandro mencionou o problema das impressoras, que não estão 23 

funcionando, e a demora na manutenção. Prof Carla pediu que a construção das salas de 24 

coordenação fosse divulgada no portal. 2) Prof. Alessandro informou que foram iniciadas as 25 

obras do estacionamento. Ele explicou como serão as etapas da obra e disse que o começo do 26 

semestre será crucial pois não terão muitos carros no estacionamento. 3) Prof. Paulo informou 27 

que o envio do TCC está disponível no portal desde o dia oito de junho. Alguns professores 28 

manifestaram preocupação em relação a divulgação do conteúdo no site por conta de patente e 29 

direitos autorais. Prof. Alessandro disse que o orientador e o aluno devem decidir qual a 30 

melhor forma de envio do trabalho. Foi pedida a inclusão de dois pontos de pauta. Aprovado 31 

por unanimidade. ITEM 01) Regulamentação de Crédito Complementar. O documento havia 32 

sido retirado da pauta da reunião virtual por solicitação da Engenharia Eletrônica. Prof. 33 

Alessandro disse que em dois mil e doze foi criada uma documentação que regulamentava as 34 
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atividades complementares e que a principio, estava anexo ao PPP, mas que nunca houve uma 35 

regulamentação especifica. O DEG, por conta das visitas do MEC, fez a solicitação dessa 36 

documentação e houve a extração do conteúdo com base na utilização do sistema. Ele 37 

informou também que o processo de solicitação pelo aluno continua o mesmo, mas que agora 38 

está mais definido. Prof. Alessandro leu a documentação. Prof. Evandro falou do Grupo Dois, 39 

artigo terceiro, que trata da  participação de eventos e disse que essa é uma demanda da 40 

engenharia automotiva. No Grupo Quatro, ele falou que os estágios não-obrigatórios serão 41 

considerados quando o aluno tiver concluído até 50% do curso e que o obrigatório hoje é com 42 

70%. Prof. Cristiano sugeriu que a publicação de artigos em eventos científicos também 43 

valesse para publicação em periódicos e que aumentasse a pontuação para 02 créditos por 44 

artigo. Prof. Alessandro alterou o capítulo 3, artigo 7, que agora passa a ter 2 parágrafos. Além 45 

do parágrafo já existente, ele insere "Resolver os Casos Não Previstos no presente 46 

Regulamento" como parágrafo adicional. O segundo parágrafo que existia virou o artigo 47 

oitavo e o item cinco não existe mais, pois foi transformado no segundo parágrafo do artigo 48 

sétimo. A partir do capítulo Quatro, a ordem de artigos começa pelo nono. A avaliação e 49 

emissão de parecer dos processos básicos será feito pelo coordenador. O artigo renomeado 50 

artigo décimo do mesmo capítulo, a partir da terceira linha, ficou alterado da seguinte forma: 51 

"Coordenador de Curso e/ou NDE irá analisar e deliberar sobre os créditos conferidos aos 52 

interessados, segundo os critérios adotados por este regulamento. O pedido será homologado 53 

pelo Colegiado de curso da FGA". Com todas as inclusões efetivadas, colocado em votação, 54 

aprovado por unanimidade. ITEM 02) Aprovação do NDE de Engenharia de Energia e de 55 

Engenharia de Software. O grupo de energia é formado pelos professores Jorge Cormane, 56 

Loana Velasco, Juliana Petrocchi, Paula Meyer, Jhon Nero e Augusto Brasil. Colocado em 57 

votação, aprovado por unanimidade. O grupo de Software é formado pelos professores Edson 58 

Alves, como presidente, Andre Barros, Paulo Meirelles, Carla Rocha e Fernando William. 59 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 03) Autorização para colaboração 60 

esporádica do prof. Tiago Alves da Fonseca. O professor irá participar de colaboração técnica 61 

esporádica remunerada com o TSE por intermédio da CTIS entre primeiro de junho e quinze 62 

de dezembro de dois mil e dezesseis, sem horário fixo. Prof. Alessandro informou que existe 63 

uma regulamentação que libera o professor nessas condições e lembra que essa solicitação só 64 

serve se for feita antes de começar os trabalhos. Ele informa também que deve ser 65 

apresentado um relatório de atividades no final da colaboração. Prof. Alessandro disse que 66 

esta trabalhando juntamente com o DAF para alteração da regulamentação de colaboração 67 

esporádica que altera o limite dos professores com dedicação exclusiva para trabalharem 416 68 
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horas/ano, sendo não mais que oito horas por semana. Prof. Paulo disse que isso já é uma 69 

continuidade de um trabalho que o prof. Tiago já vinha fazendo com o TSE e diz que isso não 70 

altera o trabalho que ele vem fazendo na FGA. O professor Alessandro disse que tecnicamente 71 

essa autorização fica a cargo do diretor, mas que quis apresentar para o Colegiado para 72 

conhecimento. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Redução de 73 

carga horária de professores. Prof. Carla disse que esse tópico foi apresentado no Colegiado 74 

Estendido na apresentação da lista de oferta e que está passando em Colegiado para 75 

homologação. Os professores que pediram redução de carga foram os professores Sandra 76 

Maria da Luz, como coordenadora do DPP para quatro créditos; Rudi Henri Van Els, como 77 

diretor do DEX para três créditos; prof. Paulo Meirelles como coordenador de Engenharia de 78 

Software, para seis créditos; Prof. Olexiy Shynkarenko, como coordenador de engenharia 79 

Aeroespacial para quatro créditos; prof. Jorge Cormane, como coordenador de engenharia de 80 

Energia para quatro créditos; prof. Giovanni Santos, doutorado, para quatro créditos; prof. 81 

Fabiano Soares, como coordenador de engenharia eletrônica, para quatro créditos; prof. 82 

Evandro Teixeira, como coordenador de engenharia automotiva para cinco créditos; prof. 83 

Cristiano Miosso, como coordenador da pós, para quatro créditos; prof. Cristiane Soares, por 84 

afastamento médico, com quatro créditos; Prof. Ricardo Ajax, para doutorado, com 04 85 

créditos e prof. Carla Anflor, como coordenadora de pós para quatro créditos. Colocado em 86 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 05) Cadeia de seletividade de Engenharia 87 

Eletrônica. Prof. Fabiano explicou que essa alteração é uma forma de garantir o fluxo antigo 88 

para quem vai se formar, já que houve criação de disciplinas. Ele apresentou a cadeia 01 com 89 

as disciplinas Circuitos Eletrônicos 1, Prática de Circuitos Eletrônicos 1 e Teoria de Circuitos 90 

Eletrônicos 1. Cadeia 2 com as disciplinas Circuitos Eletrônicos 2, Prática de Circuitos 91 

Eletrônicos 2 e Teoria de Circuitos Eletrônicos 2. Cadeia 3 com as disciplinas Sistemas 92 

Digitais 1, Prática de Eletrônica Digital 1 e Teoria de Eletrônica Digital 1. Cadeia 4 com as 93 

disciplinas Sistemas Digitais 2, Prática de Eletrônica Digital 2 e Teoria de Eletrônica Digital 94 

2. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) Criação de disciplinas 95 

optativas de Engenharia Automotiva: Teoria de materiais de construção e Laboratório de 96 

materiais de construção. Prof. Evandro explicou o motivo das criações dessas disciplinas e 97 

disse que o NDE também já as aprovou. Informou que a ementa e o número de créditos não 98 

foi alterado e os alunos poderão optar pelo fluxo novo ou fluxo antigo, por estas matérias 99 

estarem vinculadas. Criação da disciplina optativa Introdução a Desgaste e Equipamentos 100 

Termofluidos Automotivos. Elas se tornarão obrigatórias quando houver mudança no fluxo.O 101 

bloco foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. ITEM 07) Mudança na ementa 102 
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da disciplina Humanidades e Cidadania. Prof. Jorge Cormane disse que pela avaliação do 103 

MEC de Automotiva e para benefício dos alunos, foi solicitado que fosse formalizada a 104 

inserção do tópico Conteúdo das Relações Étnico-Raciais na disciplina. Não há mudança de 105 

crédito, apenas a inclusão na ementa na disciplina para todos os cursos, tendo vista que esse 106 

tópico já era lecionado, mas não constava oficialmente. Colocado em votação foi aprovado 107 

por unanimidade.  ITEM 08) Alteração de opção aluna Marcelle Rocha Porto, matrícula 108 

15/0041748 de engenharia de Software para engenharia de Energia. Prof. Jorge Cormane deu 109 

o parecer negativo ao pedido da aluna tendo vista que a aluna não cumpriu os requisitos do 110 

edital. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  ITEM 09) Alteração de opção 111 

aluna Amanda Benfica Martins,  matrícula 14/0015426 Engenharia Eletrônica para 112 

Engenharia de Energia. Prof. Jorge Cormane deu parecer favorável. Prof Alessandro pede que 113 

o parecer seja alterado, pois a aluna pediu troca da engenharia eletrônica e não de engenharia 114 

de Software. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 10) Alteração de 115 

opção aluno Ygor Torres Galeno, matrícula 13/0138304 de Engenharia Eletrônica para 116 

Engenharia de Software. O parecer do prof. Paulo Meirelles é favorável a mudança. Colocado 117 

em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 11) Solicitação de mudança de curso 118 

Iasmin Santos Mendes, matrícula 14/0041490 de engenharia Eletrônica para engenharia de 119 

Software. O parecer do prof. Paulo Meirelles é favorável a mudança. Colocado em votação foi 120 

aprovado por unanimidade.  ITEM 12) Solicitação de mudança de Lucas Perin Manchine, 121 

matrícula 14/051095 de Engenharia Eletrônica para Engenharia de Software. O parecer do 122 

prof. Paulo Meirelles foi negativo, pelo aluno estar em condição em algumas disciplinas, não 123 

atendendo assim os requisitos do edital. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  124 

ITEM 13) Apelo do recurso sobre decisão da CEG no caso do prof. Sérgio Ulhoa e FGA em 125 

relação a revisão de menção dos alunos de Física Experimental.  O DA entrou com pedido 126 

contra o professor no caso que foi parcialmente atendido pela CEG. Prof. Alessandro leu o 127 

documento que consta que alguns alunos tiveram suas notas alteradas corretamente e outros 128 

não. Ele informou que o parecer da Vice Reitora sobre o procedimento a ser tomado agora é 129 

que a Comissão formada pelos mesmos professores do recurso anterior aplique uma avaliação 130 

complementar, independente do material do prof. Sérgio Ulhoa, àqueles que ainda quiserem a 131 

revalidação de nota. O professor já conversou com a comissão que é de acordo com a decisão 132 

e deve conversar o quanto antes com os alunos que restaram para marcar a aplicação da 133 

avaliação. A comissão ira verificar se os alunos tem ou não condição de passar na disciplina 134 

do professor Sérgio. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 135 

14) Resultado Final do concurso de Manutenção de Sistemas Mecânicos, edital 008/2016. 136 
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Prof. Alessandro explicou que houveram quatro candidatos, sendo três adjuntos e um 137 

assistente. Disse também que no primeiro dia, todos os membros da banca estavam presentes, 138 

mas no segundo dia, o prof. Henrique Gomes de Moura foi hospitalizado e teve que ser 139 

substituído pela prof. Maria Alzira de Araújo Nunes. Em primeiro lugar, ficou o candidato 140 

Fábio Cordeiro Lisboa, inscrição 10029765, e em segundo ficou o candidato Lucas Venâncio 141 

Pires de Carvalho Lima, inscrição 10029762, todos adjuntos. Os outros candidatos foram 142 

desclassificados. Prof. Alessandro disse que não é necessário que o resultado final passe no 143 

Colegiado, mas que faz a aprovação como forma de divulgação. Colocado em votação, 144 

aprovado por unanimidade. ITEM 15) Revisão de menção final do aluno Mairon Rodrigues 145 

Cruvinel, matrícula 09/0123999, feito pela comissão formada pelos professores Alex Reis, 146 

Jorge Cormane e Flávio Henrique J. R. da Silva a respeito da disciplina Dinâmica dos 147 

Fluídos, do prof. Luciano Noleto. A comissão é favorável à manutenção da menção já obtida, 148 

que era MI. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. Ao final da 149 

reunião houve questionamento sobre a vaga do professor Sérgio Ulhoa e o professor 150 

Alessandro explicou que, como o Instituto de Física possui o código de vaga e professor 151 

atuante nela, a FGA não irá deixar que eles abram concurso sem que antes eles devolvam o 152 

numero do código que o professor Sérgio está ocupando. Ele disse que ainda estão 153 

aguardando resposta da Reitoria quanto essa situação. O professor também reinformou alguns 154 

informes dados no inicio, por alguns Conselheiros terem chegado atrasado. A reunião foi 155 

encerrada às dezesseis horas e doze minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, 156 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do 157 

Colegiado. 158 

 159 

 160 

 161 

       Fernanda Rosa Leite           Alessandro Borges de Sousa Oliveira 162 

        Secretária Executiva            Presidente do Colegiado                                                                                                      163 
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