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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2017 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, realizada nos vinte dias do mês de março de dois mil e dezessete às 2 

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

César de Mendonça Brasil (Presidente do Colegiado), Sandro Augusto Haddad (Vice-diretor), 4 

Fabiano Araújo Soares (Coord. Eng. Eletrônica), Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. 5 

Eng. Aeroespacial), Olexiy Shinkarenko (Coord. Eng. Aeroespacial), Josiane do Socorro Aguiar de 6 

Souza (Coord. de Extensão), Rodrigo Miranda Cerda (rep. Tronco Comum), Suzana Moreira Avila 7 

(Coord. Eng. Automotiva),  André Barros de Sales (Coord. Eng. Software), Tais Calliero Tognetti 8 

(Coord. Tronco Comum), Jorge Andres Cormane Angarita (Coord. Eng. Energia), Cristiano Jacques 9 

Miosso (Rep. Pós Graduação),  Patrícia Regina Sobral Braga (Rep. Prof. Energia), Renan Utida 10 

Ferreira (suplente Eletrônica), Milene Serrano (sup. rep. Eng. Software), Himilsys Hernández 11 

Gonzáles (Rep. Eng. Automotiva), Nilson Eduardo Ferreira (Rep. Técnicos Administ.), Arthur 12 

Simões Gonzaga(DA) e Daniel Arthur M. Silva(DA). Estavam ausentes: Luiz Augusto Fontes 13 

Laranjeira (rep. prof. Software), Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (rep. Eng. Eletrônica), José 14 

Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas), Lais 15 

Almeida Nunes  (DA). INFORMES: 01) Prof. Carla informou sobre o processo de matricula nos 16 

dias de atendimento com os Coordenadores e relatou que ocorreu um problema no sistema, 17 

impossibilitando a matricula de alguns alunos. Ela falou sobre a troca de Coordenadores e que 18 

alguns deles já ajudaram no processo de matricula. Informou também que hoje será a colação de 19 

grau dos formandos 2/2016. 02) Aleff (DA) informou sobre o aplicativo que auxiliou na fila de 20 

espera para atendimento com os Coordenadores. Ele explicou o processo de execução e que foi o 21 

DA quem administrou o uso do mesmo. Ele projetou o funcionamento do aplicativo. Também 22 

explicou o procedimento para alunos que não possuíam o aplicativo. Ele informou que para um 23 

primeiro uso, houveram pouquíssimos problemas. 03) Prof. Carla Rocha informou que os cursos 24 

fizeram reuniões para verificar se havia interesse de algum professor em assumir a Coordenação de 25 

Graduação e disse que existe apenas uma pessoa interessada no cargo, mas que em breve haverá 26 

resposta de todos os grupos. 04) O servidor técnico Nilson Eduardo se apresentou como novo 27 

representante dos técnicos nas reuniões de Conselho e Colegiado. 05) Prof. Brasil deu boas vindas 28 

aos novos membros do Colegiado. 06) Prof. Brasil informou que as obras do estacionamento estão 29 

em curso. Ele informou que o próximo passo é cavar valas para instalação de tubos e pede a 30 

compreensão de todos pelos futuros transtornos. Ele informou que algumas áreas foram limpas para 31 

compensar a área que vai ser perdida no estacionamento durante as obras e que irão confirmar o 32 

cronograma com DER para comunicação adequada de utilização de estacionamento provisório. 07) 33 

Prof. Brasil falou sobre o orçamento e que foi aprovada a utilização de R$498mil em Conselho 34 
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distribuídos em Matriz (utilização dos cursos) e PDI (para utilização da faculdade e investimentos). 35 

Ele informou que cada Coordenador de Curso é quem vai decidir junto a área como irão utilizar a 36 

verba destinada aos cursos. Prof. Sandro disse que utilizarão parte do PDI no calçamento. Prof. 37 

Brasil informou que terá uma reunião com CEPLAN para verificar a construção de guaritas. Na 38 

quarta-feira terão reunião para verificar, dentre outras demandas, a demanda da guarita. Eduardo 39 

perguntou se existirá área de estacionamento exclusivo para técnicos e professores, mencionando 40 

que no Campus da Ceilândia já existe essa disposição. Prof. Brasil disse que a reserva oficial que 41 

existe é apenas para carros institucionais. 08) Prof. Suzana informou que o presidente da Finatec, 42 

prof. Edson Paulo, virá a FGA na próxima quarta-feira, as 10h da manhã, no Auditório da FGA, 43 

para tirar dúvidas sobre projetos de pesquisa realizados com a FINATEC. Ela também informou das 44 

datas dos editais Brafitec e FAP-DF. 09) Aleff(DA) informou que um aluno deixou o notebook na 45 

biblioteca e furtaram. Como não temos câmeras de monitoramento, pediu ao aluno que seguisse o 46 

protocolo, fazendo boletim de ocorrência. Pede-se que tenham atenção redobrada. Após estes 47 

informes, prof. Brasil colocou em votação os pedidos de inclusão de pontos de pauta: decisão da 48 

Engenharia Eletrônica para utilização das vagas dos professores Teófilo Emídio e Adson Rocha e 49 

alteração da data de afastamento do prof. Luiz Augusto Laranjeira. Aprovado por unanimidade. 50 

ITEM 01)  Relatório de Colaboração Esporádica prof. Tiago Alves. Prof. Milene foi a relatora e 51 

parecerista do processo e informou que o prof. Tiago já fez a colaboração com o TSE e esse pedido 52 

já havia sido aprovado anteriormente. Ele realizou todas as atividades proposta na solicitação e que 53 

existe a abertura para novas parcerias. O parecer é favorável.  Colocado em votação, aprovado por 54 

unanimidade. ITEM 02) Homologação de aprovação AD REFERENDUM de Recurso de 55 

Mudança de Curso do aluno Igor Sousa Nunes de Oliveira, matricula 15/0011971. Prof. 56 

Fabiano foi o relator e parecerista e informou que a disciplina necessária para aprovação da 57 

mudança foi concluída após o pedido apresentado em Colegiado. Prof. Fabiano recomenda a 58 

mudança de curso, sob consulta de reversão da decisão anterior, pois agora o aluno cumpre com os 59 

requisitos do edital. O encaminhamento é que caso a consulta seja positiva, que haja a mudança de 60 

curso. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 03)  Pedido de licença 61 

capacitação prof. Rafael Morgado. Prof. Rodrigo Cerda leu o parecer realizado pela prof. Tais 62 

Calliero, que informou que o professor irá se afastar de 06.03 a 06.06 de 2017, para realizar a 63 

disciplina Macroeconomia no Programa de Pós Graduação do Departamento de Economia da UnB 64 

e disse que a área deferiu o pedido. Prof.ª Tais falou que o curso irá absorver a carga horária do 65 

professor e que o processo foi mal instruído, pois a área ficou sabendo do pedido pela Direção. Eles 66 

acharam melhor aprovar, mesmo com a data da solicitação. Prof. Sandro pede que os professores se 67 

organizem melhor, pois o prof. Rafael fez a solicitação em janeiro, época que não tem reunião de 68 
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área e nem de Colegiado. Houve discussão sobre os afastamentos dos professores e impactos na 69 

carga horária dos grupos. Prof. Brasil informou que o Colegiado é quem aprova ou não os pedidos. 70 

Colocado em votação, aprovado parecer pela maioria com 01 abstenção. ITEM 04) Recurso de 71 

revisão de menção aluno Igor Sousa Nunes. Prof. Fabiano disse que os dois processos se tratavam 72 

da mesma solicitação e mantém o parecer. Este item não será apreciado. ITEM 05) Novo 73 

coordenador de Estágio de Energia. Prof. Jorge fez o relator e informou que a Coordenadora era a 74 

prof.ª Loana Velasco, que está agora em licença maternidade. Após reunião com o grupo, disse que 75 

quem assumirá a coordenação de estágio é o prof. Felipe Storti. A aprovação da indicação foi feita 76 

no ano passado. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 77 

06) Novo membro do NDE de Energia. Prof. Jorge informou que na mesma reunião de aprovação 78 

da troca de coordenador de estágio, foi aprovada a troca do membro de Potência no NDE de 79 

Energia, da prof. Loana Velasco pelo prof. Alex Reis. Não houve discussão. Colocado em votação, 80 

aprovado por unanimidade. ITEM 07) Aprovação da 20ª ata de Colegiado Virtual. Prof. Patrícia 81 

questionou a reabertura da reunião, pois no ultimo dia, ela estava de férias e pediu que incluísse seu 82 

nome como membro presente, já que havia votado. O encaminhamento é aprovar a ata com as 83 

ressalvas da prof.ª Patrícia.  Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 08) EXTRA-84 

PAUTA) Apreciação de 02 vagas para concurso, resultado de contrapartida de vaga para 85 

Engenharia Eletrônica - vagas dos professores Teófilo Emidio e Adson Rocha. Prof. Fabiano 86 

deu seu parecer sobre o processo de redistribuição dos professores e disse que na reunião de área da 87 

Engenharia Eletrônica, foi informado que não seria possível a nomeação da candidata da UFMG, 88 

que seria transferida para a vaga do prof. Adson. A área decidiu, portanto, que haverá concurso para 89 

a área de Eletrônica Geral, Sistemas Eletrônicos, com 01 vaga e cadastro de reserva. A palavra foi 90 

passada para o prof. Manuel, para manifestação em referência a vaga do prof. Luiz Gadelha, que 91 

pediu transferência para UFABC. Prof. Manuel disse que aguarda manifestação do DGP referente 92 

ao total de vagas da UNB para a FGA/Aeroespacial. Prof. Brasil disse que esse aumento de vagas 93 

pode acarretar na demanda de saída de professores da FGA para suprimir as vagas disponíveis em 94 

outros departamentos. O encaminhamento é abertura de concurso para área de Sistemas Eletrônicos, 95 

com 01 vaga e cadastro de reserva. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 09) 96 

EXTRA-PAUTA) Mudança de data do afastamento prof. Luiz Laranjeira. Prof. Andre Barros 97 

fez o relato e informou que o pedido era para fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018. Ele informou 98 

que de acordo com o prof. Laranjeira, a bolsa CAPES pode ser utilizada até julho. Ele pede 99 

atualização da data de afastamento para 24 de julho de 2017 a 23 de julho de 2018. Prof. André 100 

informou que isso facilitará o termino do semestre letivo e que o Colegiado já havia aprovado o 101 

afastamento. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada às quinze 102 
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horas e quarenta e oito minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a presente 103 

Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. 104 

 105 

 106 

 107 

              Fernanda Rosa Leite                                        Augusto César de Mendonça Brasil  108 
              Secretária Executiva                                  Presidente do Colegiado                                                                                                                             109 
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