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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2017 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, realizada nos dez dias do mês de abril 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), Suzana Moreira Avila (Coord. 6 

Eng. Automotiva),  André Barros de Sales (Coord. Eng. Software), Tais Calliero Tognetti (Coord. 7 

Tronco Comum), Jorge Andres Cormane Angarita (Coord. Eng. Energia), Cristiano Jacques Miosso 8 

(Rep. Pós Graduação),  Patrícia Regina Sobral Braga (Rep. Prof. Energia), Renan Utida Ferreira 9 

(suplente Eletrônica), Himilsys Hernández Gonzáles (Rep. Eng. Automotiva), Rodrigo Miranda 10 

Cerda (rep. Tronco Comum), Nilson Eduardo Ferreira (Rep. Técnicos Administ.), Arthur Simões 11 

Gonzaga(DA) e Daniel Arthur M. Silva(DA). Estavam ausentes: Josiane do Socorro Aguiar de 12 

Souza (Coord. de Extensão), Luiz Augusto Fontes Laranjeira (rep. prof. Software), Daniel Mauricio 13 

Muñoz Arboleda (rep. Eng. Eletrônica), José Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo 14 

Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas), Lais Almeida Nunes  (DA). INFORMES 01) Prof. 15 

Fabiano informou que as monitorias das disciplinas de Eletrônica, Energia e Automotiva estão 16 

tendo problemas e que a Secretaria não está conseguindo inscrever os monitores por conta de 17 

problemas no sistema. O pedido de Equivalência para disciplinas divididas com outros 18 

departamentos também está prejudicado. Prof. Brasil disse que esse é um problema que deverá ser 19 

resolvido pela nova Coordenadora junto ao SAA. 02) Prof. André informou que na última reunião 20 

do NDE de Software, prof. Fabio Mendes foi designado para ocupar o lugar do prof. Paulo 21 

Meirelles e mencionou o nome dos membros atuais. Prof. Jorge disse que esse informe deveria ser 22 

votado. Prof. Brasil pediu a inclusão deste item como ponto de pauta. Colocado em votação, 23 

aprovado por unanimidade. 03) Varley (DA) informou que nas eleições para Presidência do DCE, a 24 

chapa Todas as Vozes foi eleita. Daniel (DA) informou a quantidade de votos para cada chapa e que 25 

apenas alunos do mestrado não votaram. 04) Prof. Brasil informou que no último CAD foi aprovada 26 

a lista de prioridade de obras da UnB e que, entre reformas e novos prédios, soma-se um total de 27 

R$615 milhões. Foi feito um plano para todas as Unidades e foi aprovada a mais alta prioridade 28 

para FGA, sendo o prédio LDTEA o primeiro a ser construído na gestão da Prof. Márcia, porém o 29 

MEC ainda está com o orçamento da UnB bloqueado. Inclusão de pontos de pauta: Prof. Paula 30 

solicita a discussão das condições de reintegração para a FGA. Colocado em votação, aprovado por 31 

unanimidade. Composição do NDE de Software, aprovado por unanimidade. Afastamento licença 32 

capacitação prof. Lourdes Brasil. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 01) 33 

Aprovação da 18ª Reunião de Colegiado Estendido. Prof. Brasil informou que houve alterações na 34 
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ata e que houve abertura de reunião virtual para aprovação da mesma, porém não teve quórum. 35 

Houve discussão sobre a aprovação desta ata no Colegiado Presencial, por ser uma ata de reunião 36 

de Colegiado Estendido. Por esse motivo, a Prof.ª Patrícia Braga solicitou que essa ata não fosse 37 

aprovada nessa reunião. Prof. Brasil disse que este Colegiado não é superior ao Colegiado 38 

Estendido e vice-versa e fez uma rodada de sugestões dos Conselheiros sobre o processo de votação 39 

das atas. Prof.ª Suzana mencionou a criação do Regimento Interno. Prof. Sandro disse que a 40 

previsão de entrega deste Regimento é para a próxima reunião do Conselho. Prof. André Barros 41 

disse que devemos nos lembrar que temos representantes dos docentes de cada área, sendo eles a 42 

voz dos professores, interlocutores entre eles e o Colegiado. Prof.ª Patrícia Braga pediu que o prof. 43 

Sandro informe na próxima reunião de Colegiado Estendido que essa reunião é um complemento do 44 

Colegiado Presencial e pede que haja maior transparência nas decisões do Colegiado e Conselho. 45 

Prof. Sandro disse que temos que separar as atribuições do Conselho e Colegiado, mas só será 46 

possível quando o Regimento Interno for aprovado. O encaminhamento foi apreciar a proposta da 47 

Prof.ª Patrícia Braga, de aprovar ata de Colegiado Estendido na reunião de Colegiado Estendido e, 48 

caso não aprove a proposta da Prof.ª Patrícia, aprovar a ata de Colegiado nesta reunião. Colocado 49 

em votação, 1 voto a favor, a 09 contra e 04 abstenções. A proposta da prof. Patrícia Braga não foi 50 

aprovada. Não houveram manifestações em relação a ata. Colocado em votação, ata aprovada pela 51 

maioria, com 05 abstenções. ITEM 02) Vaquinha de Química. A palavra foi passada para Nilson 52 

Eduardo (técnico) que contextualizou o pedido dos técnicos do laboratório de Química para 53 

arrecadação de dinheiro para compra de materiais. Ele informou que o nome da FGA não foi 54 

utilizado na campanha e que não houve violação de normas na solicitação que fizeram. Disse 55 

também que a ferramenta de vinculação da arrecadação pode ser cancelada a qualquer hora, 56 

independente do objetivo. Ele disse que um dos problemas será na entrada do dinheiro na 57 

Universidade. Varley (DA) disse que os ex-alunos participantes do ALUMNI podem receber 58 

doações para Faculdade e que pode entrar em contato com eles. Prof.ª Suzana sugeriu as equipes de 59 

competição para receber doações. Prof. Manuel pediu que verifique com a FINATEC também. 60 

Eduardo pediu que se aprove a continuidade da Vakinha. Prof.ª Patrícia Braga faz parte do grupo do 61 

laboratório de Química e disse que foi contra, informando, além de outras coisas, que alguns 62 

professores comentaram que o valor do pedido é muito alto, pois a meta a ser alcançada é de R$100 63 

mil. Arthur (DA) disse que ele faz parte de um Instituto que poderia administrar a vaquinha, 64 

comprar os equipamentos e fazer a doação dos mesmos para a FGA. Eduardo sugeriu o 65 

encaminhamento de reiniciar o processo com as alterações, através do Instituto. O encaminhamento 66 

foi aprovar a continuação da Vakinha reformulada para atender as legislações e normas vigentes da 67 

Universidade. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 04 abstenções. Prof. Fabiano 68 
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pediu que ao final da Vakinha, que seja divulgado o trâmite para os outros cursos que quiserem 69 

fazer a mesma coisa. ITEM 03) Afastamento Doutorado Prof. Elaine Venson. O parecer foi lido 70 

pela Prof.ª Tais Calliero pela ausência da prof. Milene Serrano, que informa que a professora irá 71 

realizar o doutorado na Califórnia/EUA entre a data 31.07.2017 a 30.07.2019, sendo prorrogável 72 

por mais 2 anos. Seus substitutos serão os professores André Lanna e Rejane Figueiredo, com a 73 

possibilidade de abrir seleção simplificada para professor substituto. O parecer é favorável. Prof.ª 74 

Tais disse que esse parecer só trouxe a informação do grupo. Prof. Fabiano deu alguns 75 

esclarecimentos e disse que o número máximo de afastamento não pode exceder 20% do corpo 76 

docente da FGA. Para efeito de Colegiado, o impacto do afastamento deverá ser avaliado na lista de 77 

oferta e nos grupos, disse Prof. Brasil. Prof. Fabiano disse que esses professores ficarão com os 78 

créditos da professora até que seja contratado um professor substituto e que quando eles forem 79 

contratados, os docentes efetivos ficarão livres da carga. Prof.ª Suzana sugeriu que o professor faça 80 

um seminário sobre o curso que ele fez, quando retornar. O encaminhamento foi aprovar o 81 

afastamento da Prof.ª Elaine Venson. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) 82 

Prof. Brasil informou que a prof. Josiane teve que ir para Fortaleza cuidar dos trâmites de 83 

falecimento do seu pai e por isso esse item será retirado de pauta. ITEM 05) Aprovação dos nomes 84 

dos coordenadores de estágio. Prof. Paula trouxe os nomes a serem homologados que são Edna 85 

Canedo, Felipe Storti, Henrique Menegaz, Sebastien Rondineau e Andre Murilo. Colocado em 86 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) Aprovação das atas 20/2016, 01 e 02 de 2017. 87 

Prof.ª Patrícia Braga pediu para colocar o nome dela como presente na reunião 20. Colocada em 88 

votação, aprovada pela maioria com 03 abstenções. Na ata 01, foi solicitada a alteração na data de 89 

realização da reunião e o cabeçalho, além de nomes dos professores que estavam presentes. No item 90 

15, deu a entender que as atas de colegiado estendido seriam votadas no Colegiado Estendido, 91 

discussão do primeiro item dessa reunião. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 03 92 

abstenções. Ata 02, não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 04 93 

abstenções. ITEM 07) Avaliação das condições de reintegração dos alunos na FGA. Prof. 94 

Fabiano Soares na ocasião leu trecho da Instrução Normativa da Câmara de Ensino de Graduação 95 

(IN) 001/2014 que estabelece procedimentos para tratar de processos de reintegração de discente 96 

desligado na Universidade de Brasília. Sendo assim, conforme escrito na referida IN, 97 

“CONSIDERANDO que é desligado(a) da UnB o(a) discente regularmente matriculado(a) em 98 

Curso de Graduação, reprovado(a) três vezes em uma mesma disciplina obrigatória, por não ter 99 

cumprido condição, por ter terminado o período de máxima permanência permitido pelo Projeto 100 

Pedagógico do Curso ou por abandono", tais condições para os alunos ingressantes na FGA 101 

mostram-se insuficientes haja visto que o período de integralização é de 16 semestres para os cursos 102 
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de Engenharias. Prof. Fabiano mostrou que a reintegração de alunos na FGA mais de uma vez é um 103 

fato que precisa ser apreciado pelo referido Colegiado, pois tal prática mostra a necessidade de 104 

estabelecermos as condições mínimas para a reintegração de fato desse aluno. Considerando o prazo 105 

de 16 semestres de integralização dos cursos de Engenharia da FGA é interessante estabelecer uma 106 

quantidade mínima de créditos aprovados semestre a semestre até a conclusão de curso. Sendo 107 

assim, Prof. Fabiano colocou que na discussão ocorrida pela manhã na Reunião de coordenadores, o 108 

estabelecimento de uma condição mais clara que assegure o processo de reintegração desse aluno se 109 

faz necessária a fim de evitar a apreciação repetida do mesmo processo. Se o aluno não tiver 110 

aprovação média de 16 créditos/semestre, não conseguirá finalizar o curso dentro dos 16 semestres. 111 

Ele também explicou que é importante que esse Colegiado aprecie esse ponto da reintegração, uma 112 

vez que tem ocorrido a reintegração de alunos que não conseguem finalizar o curso dentro do prazo 113 

de integralização, o que remete a novos processos de reintegração. Na ocasião, a Prof.ª Patrícia 114 

Braga questionou se o edital de reintegração não versava sobre o número de créditos e prazo de 115 

integralização de curso. Prof. Fabiano mostrou que o edital aponta as condições de reintegração, 116 

porém não faz menção desse ponto levantado. Prof. Brasil mostra a relevância da apreciação desse 117 

ponto pelo Colegiado e que, considerando a regra geral da Universidade de Brasília, a FGA deverá 118 

elaborar uma Instrução Normativa referente a esse assunto de tal modo que a Câmara que julga os 119 

processos de reintegração da UnB entenda que para a FGA há especificações e exigências que são 120 

inerentes aos cursos de Engenharia. O encaminhamento é aprovar a elaboração dessa Instrução 121 

Normativa que trate sobre as condições para a reintegração dos alunos na FGA. Colocado em 122 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 08) Extra-pauta – Nova Composição do NDE de 123 

Software. Prof. André Barros informou que os membros são Edson Alves, como presidente, Carla 124 

Rocha, Fernando William, Fabio Mendes e Andre Barros. Entrada do prof. Fabio Mendes por conta 125 

da saída do prof. Paulo Meirelles para afastamento pós-doutorado. Colocado em votação, aprovado 126 

por unanimidade. ITEM 09) Extra-pauta – Licença capacitação prof. Lourdes. Prof. Fabiano leu 127 

o parecer que informou que os professores Henrique Menegaz, Gerardo Idrobo, Gilmar Beserra e 128 

Leonardo Aguayo serão seus substitutos, para a realização do curso Cambridge Advanced Intensive 129 

entre 18.09 e 09.12 de 2017. O parecer é favorável. Colocado em votação, aprovado por 130 

unanimidade. A reunião foi encerrada às dezessete horas e três minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, 131 

Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo 132 

Presidente do Colegiado. 133 

 134 

              Fernanda Rosa Leite                                        Augusto César de Mendonça Brasil  135 
              Secretária Executiva                                  Presidente do Colegiado                                                                                                  136 
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