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ATA DA QUINTA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2017 DA FACULDADE 1 

UnB GAMA, realizada nos oito dias de maio de dois mil e dezessete às quatorze horas e trinta e 2 

cinco minutos. Estiveram presentes os seguintes professores: Augusto César de Mendonça Brasil 3 

(Presidente do Colegiado), Sandro Augusto Haddad (Vice-diretor), Paula Meyer Soares 4 

(Coordenadora geral de graduação), Fabiano Araújo Soares (Coord. Eng. Eletrônica), Renan Utida 5 

Ferreira (suplente Eletrônica), Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. Eng. 6 

Aeroespacial), Olexiy Shinkarenko (Coord. Eng. Aeroespacial), Josiane do Socorro Aguiar de 7 

Souza (Coord. de Extensão), Rodrigo Miranda Cerda (rep. Tronco Comum), Suzana Moreira Àvila 8 

(Coord. Eng. Automotiva), Himilsys Hernández Gonzáles (Rep. Eng. Automotiva), André Barros de 9 

Sales (Coord. Eng. Software), Milene Serrano (sup. rep. Eng. Software), Jorge Andres Cormane 10 

Angarita (Coord. Eng. Energia), Patrícia Regina Sobral Braga (Rep. Prof. Energia), Cristiano 11 

Jacques Miosso (Rep. Pós Graduação),  Nilson Eduardo Ferreira (Representante técnicos 12 

administrativos), Tais Calliero (Coord. Tronco Comum), Isamar Gonçalo e Madalena Cavalcante 13 

(Representantes SOU),  Laís Almeida Nunes  (Presidente do DA), Daniel Arthur Mendes da Silva 14 

(Representante do DA). Estavam ausentes:  Luiz Augusto Fontes Laranjeira (rep. prof. Software),   15 

Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (rep. Eng. Eletrônica).  ITEM 01)  Informes: 1.1- Prof. Brasil 16 

iniciou a reunião informando sobre as 22 câmeras de monitoramento 24h  instaladas na Faculdade 17 

em vários pontos. O CPD e a administração da FGA foram responsáveis pela instalação. Cabe 18 

salientar que as câmeras não são um sistema de vigilância, foram instaladas no intuito de ajudar na 19 

segurança da Faculdade. Prof. Sandro disse ainda que as câmeras são iniciativa da Direção da FGA 20 

e que certamente vão coibir assaltos e outros crimes. Nilson Eduardo comentou sobre a instalação 21 

das câmeras, e disse que o CPD está tentando achar uma forma de fazer um backup das imagens, já 22 

que o equipamento só guarda as mesmas por 7 dias. Informou ainda que em princípio as imagens  23 

seriam públicas, mas depois de terem conseguido informações com especialistas em segurança essa 24 

possibilidade foi tirada de cogitação, tendo em vista que isso seria o mesmo que entregar o “ouro ao 25 

bandido”. De qualquer forma as imagens poderão ser consultadas quando for necessário.  1.2-Prof. 26 

Brasil informou que as calçadas ao redor do prédio da UED estão com as obras paradas por falta de 27 

cimento, o contrato com a empresa foi suspenso, cabe agora aguardar o problema ser resolvido para 28 

dar continuidade à obra.  1.3- Informou sobre o apoio técnico audiovisual que sempre foi 29 

demandado ao CPD e que agora dois técnicos de laboratório (Jackson e Heitor), que estão 30 

temporariamente alocados no prédio da UED 1° andar,  serão os responsáveis  pelas demandas de 31 

manutenção de aparelhos áudio-visuais. 1.4- Prof. Sandro informou sobre o estacionamento 32 

temporário que o DER estava fazendo atrás da Faculdade e que o Ceplan tinha autorizado a 33 

limpeza, foi motivo de denúncia anônima com a acusação de que  indivíduos arbóreos teriam sido 34 
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derrubados, por isso teremos que passar por uma nova vistoria do IBRAM. A licença ambiental 35 

definitiva do Campus está pra ser assinada pela Reitora que ainda está aguardando posicionamento 36 

da Procuradoria jurídica da UnB. 1.5- Prof. Suzana informou que o questionário do MEC do curso 37 

de engenharia automotiva  foi respondido e que agora é só aguardar a visita deles, previsão para o 38 

próximo semestre. 1.6- Laís (DA) informou que o diretório acadêmico da FGA agora tem cadeira 39 

no CONSUNI , e será representando pelo discente Daniel Arhtur. Laís informou ainda que o DA 40 

teve a iniciativa de fazer uma levantamento de doenças mentais na Faculdade  e disse que até o 41 

momento teve 400 respostas de alunos, o que considera muito bom tendo em vista o total de alunos 42 

no Campus. O levantamento se mostrou muito preocupante. Laís disse que o DA estará tentando 43 

trazer alternativas para ajudar aos alunos da melhor forma possível e que está trabalhando junto 44 

com o SOU da Faculdade. Prof. Brasil pediu que o levantamento final da pesquisa fosse levado ao 45 

conhecimento do DEG e do DAC para conhecimento.  Muitos parabenizaram o DA pela iniciativa e 46 

teceram comentários relevantes que irão ajudar a pesquisa a ter um levantamento mais concreto. O 47 

DA agradeceu e informou que as medidas necessárias para tentar ajudar os alunos vão ser as 48 

melhores possíveis. ITEM 02) Inserção de pauta: Redução de créditos Prof. Jhon, pós-graduação- 49 

Relator prof. Jorge; Criação de comissão para reorganização das disciplinas de tronco comum e 50 

flexibilização de horário de aulas da Faculdade UnB Gama relatora Prof. Paula;    Colocado em 51 

votação a inserção de itens foram aprovadas por unanimidade. ITEM 03) Reintegração do aluno 52 

BRUNO LECHENSQUE DE AQUINO matrícula 10/0095054 curso de AUTOMOTIVA. A 53 

relatora recomenda o pedido de reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator foi 54 

aprovado por unanimidade. APROVADA A REINTEGRAÇÃO. ITEM 04) Reintegração do aluno 55 

CRISTIANO COSTA DE SOUSA matrícula 10/44320 curso de SOFTWARE. O relator 56 

recomenda o pedido de reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado por 57 

unanimidade. APROVADA A REINTEGRAÇÃO.ITEM 05) Reintegração do aluno FABRÍCIO 58 

SOARES COELHO matrícula 11/0116534 curso de SOFTWARE, O relator não recomenda o 59 

pedido de reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado, 03 votos contra e 60 

01 abstenção. NÃO APROVADA A REINTEGRAÇÃO.ITEM 06) Reintegração do aluno 61 

GABRIEL DE CASTRO RANGEL matrícula 14/0020471 curso de SOFTWARE. O relator não 62 

recomenda o pedido de reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator não foi aprovado. 63 

O colegiado recomenda a reintegração, 06 abstenções. APROVADA A REINTEGRAÇÃO. ITEM 64 

07) Reintegração do aluno HENRI PAULINO BUSS matrícula 13/0113930 curso de SOFTWARE 65 

. O relator não recomenda o pedido de reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator foi 66 

aprovado, 02 votos contra e 01 abstenção. NÃO REINTEGRADO. ITEM 08) Reintegração do 67 

aluno LUCAS FREITAS DE OLIVEIRA matrícula 12/0036355 curso de SOFTWARE. O relator 68 
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recomenda o pedido de reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator não foi aprovado, 69 

03 votos contra e 02 abstenções. NÃO REINTEGRADO. ITEM 09) Reintegração da aluna 70 

GLEICA DE MACEDO LOPES matrícula 09/0115155 curso de ELETRÔNICA.  O relator não 71 

recomenda o pedido de reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado, 02 72 

abstenções. NÃO REINTEGRADO. ITEM 10) Reintegração do aluno RICHARD MARTO DOS 73 

SANTOS  matrícula 15/0081707 curso de ELETRÔNICA. O relator não recomenda o pedido de 74 

reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado, 02 abstenções. NÃO 75 

REINTEGRADO. ITEM 11) Reintegração do aluno ARTUR PAULO ALVES DE OLIVEIRA 76 

matrícula 16/0048427 curso de ENGENHARIAS. A relatora não recomenda o pedido de 77 

reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado, 02 abstenções. NÃO 78 

REINTEGRADO. ITEM 12) Reintegração do aluno ARTUR VINÍCIUS SILVA BARBOSA 79 

matrícula 15/0118856 curso de ENGENHARIAS. A relatora não recomenda o pedido de 80 

reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado, 02 abstenções. NÃO 81 

REINTEGRADO. ITEM 13) Reintegração do aluno GUSTAVO DE JESUS OLIVEIRA 82 

matrícula 14/0041222 curso de ENGENHARIAS. A relatora não recomenda o pedido de 83 

reintegração. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado, 03 abstenções. NÃO 84 

REINTEGRADO.  ITEM 14) Reintegração do aluno GUSTAVO DUTRA GARCIA matrícula 85 

13/0059862 curso de ENGENHARIAS. A relatora não recomenda o pedido de reintegração. 86 

Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado, 03 abstenções. NÃO REINTEGRADO. 87 

ITEM 15) Reintegração do aluno MATHEUS MENDONÇA VILAR TRINDADE matrícula 88 

15/0141467 curso de ENGENHARIAS. A relatora não recomenda o pedido de reintegração. 89 

Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado, 02 abstenções. NÃO REINTEGRADO. 90 

ITEM 16) Reintegração do aluno  MURILO BRAGA ROCHA matrícula 14/0156402 curso de 91 

ENGENHARIAS. A relatora não recomenda o pedido de reintegração. Colocado em votação, o 92 

parecer do relator foi aprovado, 03 abstenções. NÃO REINTEGRADO.  ITEM 17) Reintegração 93 

do aluno PAULO HENRIQUE CASTRO RODRIGUES VIANA LIMA matrícula 15/0019700 94 

curso de ENGENHARIAS. A relatora não recomenda o pedido de reintegração. Colocado em 95 

votação, o parecer do relator foi aprovado, 02 abstenções. NÃO REINTEGRADO.  ITEM 18) 96 

Redução de créditos Prof. Jhon coordenador  pós-graduação Relator Prof. Jorge. Tendo em 97 

vista ser prerrogativa de coordenador a redução de créditos, o relator pede que o Prof. Jhon Nero, 98 

coordenador da pós-graduação de integridade em materiais, tenha redução nos créditos da 99 

graduação (04 créditos) para o 02° semestre de 2017. Prof. Jorge informou que o assunto já foi 100 

discutido e aprovado em reunião do NDE da engenharia de energia.  Colocado em votação foi 101 

aprovado por unanimidade. ITEM 19) Comissão para reorganizar fluxo das disciplinas de 102 
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cálculo- Prof. Paula.  A relatora explicou que o tronco comum precisa de uma reorganização nas 103 

disciplinas de cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. Organização no sentido de aumentar as disciplinas e 104 

redistribuir os créditos das mesmas. Prof. Brasil sugeriu que a comissão fosse composta pelos 105 

seguintes professores Vinícius Rispoli, Fabiano Soares e Tatiane Evangelista, sendo o primeiro 106 

como presidente. Foi salientado ainda que o departamento de matemática deve ser consultado 107 

quando a comissão iniciar os trabalhos. A sugestão foi de que os coordenadores levem aos grupos o 108 

assunto para verificar se mais alguém tem interesse em participar da comissão. O prazo será de 01 109 

semana para apresentar os que quiserem participar do grupo e então definir o ato da direção 110 

nomeando a comissão.  Prof. Patrícia Braga reclamou da falta de comunicação entre coordenadores 111 

e os grupos de área, salientou que as decisões são tomadas pelo coordenador e só depois os 112 

professores são informados das mesmas. . Ela sugere que os professores devem ser informados e 113 

consultados antes da decisão final, que a comunicação seja eficiente pra todos. Prof. Fabiano não 114 

concorda com a opinião da professora e disse que os coordenadores sempre informam os NDEs das 115 

áreas antes de decisões finais, principalmente no que tangem a lista de ofertas.  ITEM 20) 116 

Flexibilização do horário de aulas na FGA- Prof. Paula.  Diante do atual cenário da FGA e para 117 

atendimento a todas as disciplinas que aumentaram devido aos novos fluxos de curso, a 118 

coordenadora, Prof. Paula Meyer, sugere ao colegiado que  os horários de aula da FGA sejam 119 

flexibilizados e estendidos até às 19h e que as aulas sejam ministradas também aos sábado pela 120 

manhã,o que facilitaria a distribuição das salas.. Prof. Brasil sugeriu que as aulas sejam de segunda 121 

a sexta-feira de 7 da manhã até às 19h da noite, tendo em vista que aos sábados a FGA não dispõe 122 

de pessoal administrativo para atender os alunos e professores, mas que durante a semana a FGA 123 

está preparada para assumir o fluxo com o administrativo funcionando de 7 às 19h. Em discussão, 124 

vários pontos foram colocados a exemplo do funcionamento do RU e Intercampi. Prof. Fabiano 125 

salientou que os coordenadores sugerem que só as matérias optativas sejam dadas nos horários 126 

flexibilizados para que isso não prejudique os alunos. O colegiado em discussão sugere que os 127 

coordenadores verifiquem todas as possibilidades de flexibilização dos horários de aula e que o 128 

assunto seja levado pelos mesmos para ser deliberado e aprovado pelo DEG.  Colocado em votação, 129 

a flexibilização de horário de aulas foi aprovada por unanimidade.  A reunião foi encerrada às 130 

dezoito horas e vinte  e cinco minutos. Eu, Ana Paula M. S. Santana, Secretária Executiva, lavrei a 131 

presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. 132 

 133 

     134 
        Ana Paula M. S. Santana                                      Augusto César de Mendonça Brasil  135 
              Secretária Executiva                                  Presidente do Colegiado                                                                                                                             136 


