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ATA DA NONA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2016 DA FACULDADE UnB 1 

GAMA, realizada no dia vinte e sete de junho de dois mil e dezesseis às quatorze horas e quarenta minutos. 2 

Estiveram presentes os seguintes professores: Alessandro Borges de Sousa Oliveira (presidente do 3 

colegiado), Patrícia Regina Sobral Braga (repres. Professores energia), Evandro Leonardo Silva Teixeira 4 

(Coordenador de eng. Automotiva), Jorge Andres Cormane Angarita (coordenador de eng. energia), Olexiy 5 

Shynkarenko (coordenador de eng. aeroespacial), Cristiano Jacques Miosso (represent. Pós Graduação), 6 

Renan Utida Ferreira (suplente eletrônica), Paulo Roberto Miranda Meirelles (coord. eng. software), 7 

Fabiano Araújo Soares (coordenador eng. eletrônica),  Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. 8 

Prof. Eng. Aeroespacial), Maurício Serrano (rep. prof. eng. software), Rodrigo Arbey Muñoz Menezes 9 

(suplente autom.), Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coordenadora de extensão), Vanderlan Bitencourt. 10 

Estavam ausentes: Carla Tatiana Mota Anflor (suplente), Vinicius Rispoli (coord. De tronco comum), 11 

Himilsys Hernández Gonzáles, (represent. Eng. automotiva),  David Dobikowski Marinho (CA), Daniel 12 

Mauricio Muñoz Arboleda (represent. Prof. eng. eletrônica),  Augusto César de Mendonça Brasil (vice-13 

diretor), Diogo de Oliveira Costa (repres. técnicos administ.), Sandro Augusto Pavlik Haddad (coordenador 14 

de graduação), José Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de 15 

Exatas), Marília Miranda Forte Gomes (suplente tronco comum), Simone Batisttini (suplente aeroespacial),  16 

Mariana Costa Bernardes Matias e Wander Cleber Pereira (suplente software). Informes: 1) Prof. Josiane 17 

iniciou os informes avisando que agora o coordenador de extensão tem FG 2 e que o DEX esta 18 

disponibilizando um servidor técnico em cada unidade para dar suporte de extensão para agilizar projetos. 19 

Ela pede para que viabilizem um espaço para atuação desse suporte e que o mesmo será efetivado quando 20 

tiver espaço. Prof. Alessandro deu a idéia de funcionar no mesmo espaço que irá funcionar a coordenação. 21 

02) Prof. Alessandro informou que a Finatec decidiu abrir um posto avançado nos Campi para começar a 22 

trabalhar com os técnicos para instruir a formatar projetos para que a propria FINATEC faça gestão desses 23 

projetos. Ainda será decidido como irá funcionar, mas não tem espaço. A sugestão é que fiquem com a 24 

ADUNB por enquanto, na sala de reunião interna da Direção. 03) A PM propôs instalar um batalhão da PM 25 

no campus, batalhão com 70 homens em escalas. Prof Alessandro disse que não tem espaço, mas poderia 26 

viabilizar um modulado metálico para que eles tenham uma base aqui. Prof Alessandro levou ao 27 

conhecimento do reitor, que foi a favor. A idéia é servir de base para o policiamento da entrada do Gama. O 28 

reitor se colocou a disposição para criar o modulo para o batalhão de policia. 04) DER começou a 29 

construção da rede e a fazer a linha de tubulação que virá desde o balão do periquito. 05) Professora Carla 30 

disse que o procedimento para a emissão da declaração de participação de banca foi alterado, conforme 31 

definido nas reunião dos coordenadores de curso. Ela explicou o procedimento antigo, que centralizava a 32 

emissão na secretaria de graduação. No novo procedimento, o próprio orientador, presidente da banca, 33 

assina a declaração dos participantes da banca, sendo a sua própria declaração assinada pelo coordenador 34 
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de curso, coordenador-geral ou direção. Prof. Paulo explicou que o envio da versão final dos TCCs também 35 

será via portal da FGA, de forma que o aluno enviará a versão final juntamente com o Termo de 36 

Autorização BDM e a secretaria baixará os arquivos do portal para abrir o processo de emissão do diploma 37 

do aluno, via o sistema SEI, sem a necessidade de digitalizar nenhum documento físico. 06) Festa de 38 

aniversario FGA. Prof. Patricia relembrou da festa, deu os dados e pediu para quem ainda não pagou que o 39 

fizesse por deposito, com a comissão organizadora ou com a direção. ITEM 01) Pedido de afastamento 40 

para mestrado acadêmico em Engenharia Eletrônica do técnico administrativo Diogo de Oliveira Costa, 41 

matricula 1032216, em São José dos Campos/SP, pelo período de 15 de setembro de 2016 a 14 de setembro 42 

de 2018. Prof Fabiano deu parecer favorável explicando que seria ótimo que os laboratórios tivessem 43 

técnicos com mestrado. Ele enfatizou que são 03 técnicos da eletrônica que se revezam e que ainda tem 01 44 

técnico que ficara suprindo o laboratório na ausência do Diogo. Prof Alessandro disse que o processo esta 45 

instruído corretamente e que ainda será apresentado em Conselho. Colocado em votação, aprovado por 46 

unanimidade.  ITEM 02) Abertura de seleção simplificada para professor substituto em Engenharia de 47 

Software. A abertura do processo visa a permanência por 02(dois) semestres, com regime de 40 horas 48 

semanais para candidato com graduação na área de Programação para substituir o professor George 49 

Marsicano Correa, que esta afastado para doutorado desde 01/03/2016. O candidato ficará com 20 créditos 50 

por semestre. Prof Alessandro disse que o DGP está alterando a solicitação de professor substituto para que 51 

os candidatos tenham o mesmo nível do professor que esta se afastando. O procedimento de seleção agora é 52 

similar ao de um concurso para docente, por isso o ideal é que sejam feitos com 3 meses de antecedência do 53 

exercício. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 03) Pedido de equivalência do aluno 54 

Caio Cesar Coelho, matricula 12/0112621. O aluno solicita equivalência da disciplina Introdução a Ciência 55 

dos Materiais com Materiais de Construção de Engenharia do curso de Engenharia Automotiva. O parecer 56 

foi dado pelo prof. Evandro Teixeira, favorável a solicitação do aluno. Ele informou que teve o cuidado de 57 

procurar o prof. Volker para instruir melhor o processo. Prof Alessandro informou que o pedido é 58 

unidirecional. Prof. Rodrigo Muñoz fez algumas considerações em relação as disciplinas equivalentes e 59 

pediu vista do processo. Documento retirado de pauta, para melhor instrução, a pedido do prof. Rodrigo 60 

Muñoz. ITEM 04) Lista de aquisição de livros para a biblioteca. A solicitação contempla pedidos feitos 61 

pelos cursos de Automotiva, Energia, Aeroespacial, Eletrônica e também alguns exemplares mais 62 

reservados. A lista completa estará anexa a esta ata. Prof. Paulo disse que encaminhou hoje para a Camila a 63 

listagem de Software. Prof Alessandro disse que do ponto de vista administrativo mandará a listagem mais 64 

completa possível. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Redistribuição de vaga de 65 

tronco comum do prof. da UFG/RC Igor dos Santos Lima. Ele é adjunto 2. Prof Alessandro disse que Fisica 66 

abriu concurso para vaga que esta sendo ocupada pelo professor que esta lá por meio judicial. Disse que o 67 

professor tanto pode ser realocado para a FGA pela justiça quanto pode ser demitido por um processo 68 
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aberto pela UNB contra ele. Ele informou que a reitoria irá mandar um código de vaga para resolvermos 69 

esse desfalque. Outro problema é que não poderão mais nomear professores por conta do governo e as 70 

soluções devem ser as mais rápidas possíveis. Nesse tom, professor Alessandro informou o interesse do 71 

prof. Igor concordando com a redistribuição para a FGA em troca do código de vaga. A área já se reuniu e 72 

concordou com o processo. Do ponto de vista administrativo, não há nenhuma perda, praticamente já 73 

recuperaram a vaga do professor que foi para a Física. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 74 

ITEM 05) Proposta de trabalho de pós-doutorado a ser desenvolvido pelo prof. associado da Universidade 75 

Federal da Paraíba Luiz Bueno da Silva de março de 2017 a fevereiro de 2018. Prof. Alessandro informou 76 

que foi o  prof. Felicio quem intermediou o pedido do prof. Luiz Bueno e informa que o trabalho a ser 77 

desenvolvido está inserido dentro do tema de estudo de radiações não ionizantes, interesse da FGA, que 78 

envolve questões voltadas a saúde e conforto ambiental. Prof. Alessandro disse que solicitou que o prof 79 

Felicio incluísse o plano de trabalho dele e que esta de acordo com a solicitação. Ele informou que o 80 

subsidio é do CNPQ/Capes e a FGA não terá custos, que o professor só irá utilizar uma sala. Ele disse que 81 

falta relacionar o pedido com a Engenharia Biomédica por ser realização de pós doc e disse que o texto está 82 

genérico. O processo será encaminhado para o prof. Cristiano para que haja a formalização também dentro 83 

da pós-graduação e para que haja a regularização do pedido.  Colocado em votação e aprovado pela maioria 84 

com 01 abstenção. ITEM 06) Criação de cadeia de seletividade da disciplina Processos de Fabricação de 85 

Engenharia Automotiva. Prof. Evandro justifica a criação informando que ela é necessária para uma melhor 86 

adequação dos componentes curriculares do curso e disse que foram colocadas 3 disciplinas em uma 87 

quando essa disciplina foi criada. Prof. Fabiano disse que o processo que ele pediu de criação de cadeia de 88 

seletividade já foi criada e que demorou 2 semanas. Ele dispõe a disciplina Processo de Fabricação 89 

(201367) ou Tecnologias de Fabricação 1 (113778) e 2 (113786). Colocado em votação foi aprovado por 90 

unanimidade. Professor Alessandro informou que será aberta uma reunião virtual para que os professores 91 

aprovem as atas de Colegiado deste semestre. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e tres minutos. Eu, 92 

Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita 93 

por mim e pelo Presidente do Colegiado. 94 
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