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

UnB GAMA, realizada aos dezenove dias de junho de dois mil e dezessete às quatorze horas e 2 

trinta e dois minutos. Estiveram presentes os seguintes professores: Augusto César de Mendonça 3 

Brasil (Presidente do Colegiado), Olexiy Shynkarenko (Coord. Eng. Aeroespacial), Josiane do 4 

Socorro Aguiar de Souza (Coord. de Extensão), Rodrigo Miranda Cerda (rep. Tronco Comum), 5 

Renan Utida Ferreira (suplente Eletrônica), Himilsys Hernández Gonzáles (Rep. Eng. Automotiva), 6 

Patrícia Regina Sobral Braga (Rep. Prof. energia), Suzana  Moreira  Ávila 7 

(Coord.Eng.Automotiva), Jorge Cormane (Coord. Eng. Energia), Paula Meyer Soares 8 

(Coordenadora Geral), Cristiano Jacques Miosso (Coord. Pós-Graduação), Sandro Augusto Haddad 9 

(Vice-diretor), Daniel Maurício Muñoz Arboleda (Coord. Eng. Eletrônica), André Barros de Sales 10 

(Coord. Eng. Software), Luiz Augusto Fontes Laranjeira (rep. Eng.Software), Tais Tognetti (Coord. 11 

Tronco Comum), Laís Almeida Nunes (DA), Daniel Artur (DA), Nilson Eduardo Ferreira (Rep. 12 

Técnicos Administrativo). Estiveram ausentes: Manuel Nascimento Júnior (Rep. Eng.Aeroespacial), 13 

José Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas). 14 

INFORMES: 01)Prof. Brasil solicita que os Coordenadores antecipem a execução do orçamento, 15 

pois o calendário da UNB fecha entre setembro e outubro. Essa solicitação é para que o dinheiro 16 

que não foi utilizado pelos cursos seja usado para outras aplicações. Ele informou que Automotiva e 17 

Software já utilizaram quase todo o orçamento. Esse pedido de antecipação é para que a Direção 18 

consiga de alguma forma reorganizar os custos e comprar coisas comuns de se adquirir, via ata. 02) 19 

Prof. Daniel Muñoz informa que alguns professores da FGA  fazem parte do programa de pós 20 

graduação em Mecatrônica, que esse programa é multi campi e esse programa também faz parte das 21 

pós graduações da FGA. Prof. Brasil disse que esse item deverá ser formalizado no Conselho. Prof. 22 

Cristiano disse que oficialmente só tem 1 pós graduação na FGA, pela outra ser Inter campi. 23 

03)Daniel (DA) disse que a Campus Party foi um sucesso e que todas as equipes de competição da 24 

FGA participaram. 04) Prof. Brasil disse que Software aumentou a frequência das reuniões e que a 25 

consequência será um desgaste maior da secretaria da coordenação, por só terem um secretário e um 26 

estagiário. Ele pede que os coordenadores se organizem e tragam propostas para otimizar a carga 27 

horaria da secretaria. Prof. André disse que por aumento na demanda, a área terá reuniões semanais 28 

de 50 minutos. Prof. Fabiano disse que a Eletrônica elege um professor para fazer a ata a cada 29 

reunião. 05) Eduardo (TEC) disse que na quinta-feira ouve uma quebra na segurança no sistema da 30 

UnB e verificaram que o ataque partiu de um servidor(máquina)  da FGA, de um dos projetos 31 

realizados no Campus, de uma rede que não é gerenciada pelo CPD. Ele disse que essa rede está 32 

bloqueada e depois tentarão verificar a solução do problema. Por conta disso, quem quiser utilizar a 33 

internet cabeada  deverá refazer o cadastro no sistema. Prof. Brasil apresentou as solicitações de 34 
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inclusão de pauta: férias dentro do período letivo da prof. Glauceny Ribeiro; Mudança de 35 

classificação de disciplina de Aeroespacial; criação de disciplina de Tronco Comum; prorrogação de 36 

afastamento do prof. Artur Bertoldi; discussão de item de pauta do recurso de revisão de menção do 37 

aluno David D. Marinho; entrega do TCC via portal. Colocado em votação, aprovado pela maioria 38 

com 02 abstenções. ITEM 01) Equivalência entre as disciplinas Sinais e Sistemas Para 39 

Engenharia(120952) e Métodos Matemáticos Para Engenharia(201642). Prof. Fabiano disse que as 40 

disciplinas já existem e constam no PPC de Eletrônica. Ele contextualizou o pedido e disse que 41 

Sinais e Sistemas é obrigatória para Eletrônica. Disse também que quem faz a disciplina Sinais 42 

recebe a disciplina Métodos, mas quem faz Métodos não recebe Sinais. Colocado em votação, 43 

aprovado pela maioria com 02 abstenções. Foi pedida a inversão de pauta, pelo tópico a ser tratado 44 

ser do mesmo tema. ITEM 02) Cadeia de seletividade entre disciplinas de Aeroespacial e 45 

Eletrônica. Prof. Fabiano informou que todos os PPCS terão a disciplina Sinais e Sistemas para 46 

Engenharia no currículo. Ele disse que a criação da cadeia não prejudica quem já esta no curso e 47 

nem quem entra. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 48 

abstenções. ITEM 03) Revalidação/ Reconhecimento de diploma de  Luciano Mauro Arley Sup. 49 

Prof. Fabiano disse que a Comissão foi formada por ele e os professores Euler Vilhena e Adson 50 

Rocha e que montou essa Comissão pela urgência do pedido. Ele disse que a solicitação era de 51 

avaliação de curso similar a Engenharia Eletrônica da Universidad Nacional de Misiones, da 52 

Argentina e possui semelhança com o curso da UnB. Ele leu o parecer e disse conteúdo é bem 53 

similar, que as disciplinas básicas do curso foram abordadas pela UNM. O parecer é favorável. Não 54 

houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção.  ITEM 04) 55 

Aproveitamento de créditos para estagiários do CPD. A palavra foi passada para Nilson 56 

Eduardo(TEC) que disse que havia feito a solicitação a algum tempo atrás para que os 57 

Coordenadores verificassem a solicitação e apresentassem ao Colegiado. Ele informou que em 58 

conversa com os responsáveis pelo procedimento de contratação, que os estagiários teriam direito a 59 

esse credito. Ele disse que em termos de contratação dá preferência para alunos de ensino superior e 60 

da FGA. Ele disse que ainda precisa de mais informações e pede que outra pessoa traga esse pedido 61 

mais fundamentado, sem que seja feita votação agora.  Prof. Brasil disse que essa demanda irá 62 

resgatar o regulamento de estágio e informou que o prof. Daniel Muñoz fez parte da Comissão de 63 

avaliação de Estágio da FGA a algum tempo atrás. Prof. Paula disse que irá atrás dessas 64 

informações junto ao SAA. Prof. Daniel informou que o aluno deverá ter mais de 70% do curso 65 

concluído e as atividades que deverá realizar tem que ser em ambiente empresarial. No caso do 66 

CPD, como cada curso se encaixará nas atividades e pode ser remunerado, desde que tenha mais de 67 

70% do curso. Ele pode pedir no máximo 14 créditos e não pode estar matriculado em mais de 16 68 
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créditos no semestre. O encaminhamento é aguardar o posicionamento da prof. Paula. ITEM 05)  69 

Recurso de Revisão de menção do aluno Mairon Cruvinel. Prof. Brasil leu o parecer da Comissão e 70 

disse que ela foi formada pelos professores Flavio Justiniano Ribeiro, Luciano Gonçalves Noleto e 71 

Rudi Enri Van Els. Eles informaram todo o andamento do processo, relatando, entre outras 72 

situações, que o aluno não compareceu a revisão marcada. Eles corrigiram novamente todas as 73 

provas feitas por ele, além de reanalisar o plano de aula da professora Loana. O parecer indefere o 74 

pedido do aluno. Prof.ª Patrícia Braga disse que fez parte de outra Comissão de revisão de menção 75 

desse mesmo aluno. Ela disse que ele agiu da mesma forma que consta no parecer do processo e 76 

utilizou a mesma justificativa do pedido. Colocado em votação o parecer da Comissão, colocado em 77 

votação aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 06) Afastamento para pós doutorado 78 

prof. Vanessa de Castro. Prof. Jorge Cormane disse que a professora  irá para França fazer estagio 79 

pós doutoral em 1/2018 e pediu que ela tentasse adiantar um pouco sua saída, por conta das 80 

mudanças no PPC. A disciplina dela agora será dada no 5º semestre. Ela não conseguiu adiantar seu 81 

afastamento pelo fato do programa de pós que ela se inscreveu ter apenas entradas anuais. O 82 

impacto da saída dela é mínimo, pelas turmas estarem reduzidas. São 2 professoras oferecendo as 83 

mesmas disciplinas e a prof. Sandra Lima ficará com a turma dela, caso necessário. Se necessário, 84 

também contratarão professor substituto, mas será difícil justificar o pedido por já haver um 85 

professor na mesma disciplina. Houve discussão sobre a necessidade de se contratar de professor 86 

substituto. Colocado em votação o afastamento da prof. Vanessa de Castro, aprovado por 87 

unanimidade. ITEM 07) Aprovação das atas 03, 04, 05 e 06 de Colegiado. Não houve discussão. 88 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções.  ITEM 08) Férias em período 89 

letivo da prof. Glauceny Ribeiro. Prof.ª Suzana disse que a Prof. Glauceny está gestante, com 90 

previsão de parto para o começo de setembro e disse que tem 20 dias de férias a vencer. Prof.ª 91 

Suzana levou o pedido para a área de Automotiva e disse que estão de acordo. Os professores Rita 92 

Silva e Ricardo Chaim a substituirão nessas férias. Ela marcou as férias para o dia 16 de agosto e 93 

ficará até a data prevista de parto. Houve discussão sobre a formalidade da professora estar em sala 94 

de aula entre os dias 07 e 16 de agosto. Prof.ª Paula disse que a prof. Glauceny está na lista de oferta 95 

do semestre que vem. O encaminhamento é aprovar as férias da professora Glauceny dentro do 96 

período letivo. Colocado em votação, aprovado pela maioria, com 05 abstenções. ITEM 09) 97 

Mudança da classificação de disciplina de Aeroespacial. Prof. Olexiy disse que houve a necessidade 98 

de trocar a disciplina Análise Estrutural pelo Método dos Elementos Finitos de módulo livre para 99 

optativa. Ele informou que não haverá mudança na ementa e nem no PPC. Colocado em votação, 100 

aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 10) Criação da disciplina Laboratório de 101 

Ondulatória e Física Térmica. A palavra foi passada para a prof. Tais que contextualizou o pedido e 102 
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informou que a criação dessa disciplina foi feita por conta da visita do MEC. Ela é utilizada pelo 103 

grupo de Automotiva. Prof. Eberth é o solicitante da disciplina e em reunião com a decana do DEG, 104 

disse que houve promessa de compra de kits para utilização nesse laboratório. A previsão para essa 105 

disciplina entrar na lista de oferta é o primeiro semestre de 2018 e a criação da parte teórica já está 106 

em andamento. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 11) Prorrogação de 107 

afastamento do prof. Artur Bertoldi. Prof. Olexiy disse que o afastamento dele é até dia 15.07, 108 

porém o CNPQ só comprou passagem para o dia 29.07. Ele não pode tirar férias nesse interstício, 109 

por já ter passado o prazo para solicitação. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado 110 

por unanimidade. ITEM 12) Recurso de Revisão de menção do aluno David D. Marinho. Daniel 111 

(DA) informou que houve erro de forma na análise do processo do aluno David e leu a resolução 112 

que rege os recursos de revisão de menção. Ele disse que a Comissão não seguiu os prazos que 113 

constam na resolução 006/2006, citada. O parecer foi contrário ao pedido. Eles pedem que haja 114 

reversão do parecer, por conta do erro no prazo. Prof. Sandro disse que o pedido de reversão é em 115 

consideração a prazo e não a parte acadêmica. Prof. Cristiano, como Presidente da Comissão, disse 116 

que o atraso na entrega do parecer se deu pelo cuidado a mais com a avaliação, além da disciplina 117 

ser dada por 06 docentes, nem todos da FGA. Ele informou que todos foram unânimes em reprovar 118 

o aluno. Prof. Brasil disse que Comissão não irá mudar o parecer e o Colegiado não tem o que fazer 119 

em relação a esse recurso. Essa não é a instância de analisar esse pedido novamente, até porque já 120 

foi apreciado em Colegiado Virtual. A sugestão do prof. Daniel Muñoz, coordenador de Eletrônica, 121 

é que ele se matricule novamente na disciplina. Não houve encaminhamento. Essa é a ultima 122 

reunião do prof. Fabiano no Colegiado e prof. Brasil agradeceu pelos seus préstimos. ITEM 13) 123 

Submissão de TCC via Portal. Prof.ª Suzana informou que vários alunos só colocaram a capa do 124 

TCC e não o texto completo. Prof. Fabiano disse que foi uma recomendação dele por conta de 125 

patente. Prof.ª Suzana pede que seja feito um padrão para todos os alunos. Prof. Brasil disse que o 126 

TCC 01 é para uma avaliação preliminar e a avaliação real é feita no TCC 02. Houve discussão 127 

sobre a necessidade de postar o TCC no portal. Prof. Sandro apresentou o histórico da submissão ao 128 

Portal. Prof.ª Suzana pede para fique extinta a submissão de TCC no portal.  Prof.ª Paula pede que 129 

de um tempo para os coordenadores analisarem essa situação. Prof.ª Patrícia pede que a área discuta 130 

a melhor forma de submeter o TCC, sendo que os coordenadores tragam ao Conselho a decisão de 131 

cada grupo. A proposta da prof. Suzana é a 1ª, da Prof. Paula é a 2ª e da Prof. Patrícia é a 3ª. 132 

Colocadas em votação, proposta 01 teve 03 votos, a proposta 02, teve 10 votos e a proposta 03 teve 133 

01 voto.  Aprovada o retorno da decisão aos Coordenadores. A reunião foi encerrada às dezessete 134 

horas e trinta e seis minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, 135 

que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. 136 
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 141 

              Fernanda Rosa Leite                                         Augusto César de Mendonça Brasil 142 

              Secretária Executiva                                       Presidente do Colegiado                                                                                     143 
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