
 

 

     
        
 

 

 1

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

FACULDADE UnB GAMA, realizado nos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete às 2 

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

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

Shynkarenko (Coord. Eng. Aeroespacial-justificada), Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral), 5 

Carla Silva Rocha Aguiar (rep. prof. Software), Jorge Andrés Cormane Angarita (Coord. Eng. 6 

Energia), Patrícia Regina Sobral Braga (rep. Prof. Energia), Suélia de Siqueira R. Fleury Rosa (Rep. 7 

Pós-graduação), Daniel Maurício Muñoz Arboleda (Coord. Eng. Eletrônica), André Barros de Sales 8 

(Coordenador de Software), Tais Calliero Tognetti (Coordenadora Tronco Comum), Josiane do 9 

Socorro Aguiar de Souza (Coord. De Extensão), Suzana Moreira Ávila (Coordenadora 10 

Automotiva), Lindomar Bomfim de Carvalho (rep. Prof. do tronco comum), Himilsys Hernández 11 

Gonzáles (rep. Professores), Manuel Nascimento D. Júnior (Rep. Professor), Nilson Eduardo 12 

Ferreira (Rep. Técnicos Administrativo Estiveram ausentes: André Barros de Sales (coord. 13 

Software), Renan Utida Ferreira (rep. prof. Eletrônica), Lais Almeida Nunes (Diretório Acadêmico).  14 

Informes: 01) Prof. Paula Meyer iniciou os informes reiterando a parceria da Graduação da FGA 15 

com as Pós de Integridade e Biomédica em fazer em conjunto a lista de oferta. Prof. Augusto Brasil 16 

disse que foram ao DEG conversar sobre o pedido de entrada diferenciada. A Decana disse ter uma 17 

proposta para a Universidade inteira e que na UFMG tem um modelo de 24 créditos para módulo 18 

livre para fazer com que os alunos já saiam para especialização. 02) Prof. Tais Calleiro informou 19 

que o prof. Ronni Amorim fará um evento de Física na FGA e é o professor responsável pelo evento 20 

no DF. Será realizado no dia 21.10 e a sala já está reservada. 03) Prof. Paula Meyer informou que 21 

começaram a receber os artigos do ECT 2017 e pede que todos divulguem o evento que ocorrerá no 22 

dia 24, sob coordenação da prof. Himilsys. O prazo foi alterado e está no site. 04) Prof. Augusto 23 

Brasil disse que tiveram 02 reuniões no DEG como consequência do pedido de entrada 24 

diferenciada. Levaram a demanda dos Coordenadores e falaram sobre o que ocasionou o pedido da 25 

entrada diferenciada. Em um primeiro momento, o DEG se disponibilizou em pegar as matriculas 26 

dos calouros e tentar resolver o máximo de solicitações feitas pela Coordenação. Após os informes, 27 

prof. Manuel solicitou uma inversão de ponto de pauta: abertura de concurso para Mecânica de Voo 28 

para o inicio da discussão. Pedido de inclusão de ponto de pauta: alteração do NDE de Software. 29 

Colocado em votação, Aprovado por unanimidade; Projeto de energia FUB x TSE. Colocado em 30 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 01) Abertura de concurso Público Mecânica de VOO – 31 

Engenharia Aeroespacial. Prof. Manuel Barcelos informou que este pedido é resultado de vaga do 32 

prof. Luiz Carlos Gadelha, que por motivos pessoais pediu remoção para UFABC. Ele disse que 33 

precisam preenchê-la logo para que essa vaga não se perca no sistema. O concurso será aberto para 34 
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contratação de profissional que trabalhe na parte de mecânica aérea e aeroespacial e a seleção será 35 

para os níveis de adjunto e assistente. Prof. Augusto Brasil informou que o pedido de nomeação do 36 

concurso de Matemática já foi encaminhado. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 37 

abstenção. ITEM 02) Equivalência de disciplinas Probabilidade e Estatística (FGA-195332) e 38 

Estatística Aplicada (EST-115011). Prof.ª Paula Meyer informou que esse pedido foi resultado de 39 

uma dúvida que surgiu em relação ao pedido de um aluno de equivalência de disciplina e por isso 40 

encaminhou esta solicitação ao Colegiado. Ela disse que houve compatibilidade de disciplinas e 41 

pediu à Faculdade de Administração que dê parecer relativo as outras disciplinas solicitadas. Prof. 42 

Luciano Fonseca sugere a dispensa da disciplina, sendo que o aluno terá que fazer outra disciplina 43 

para compensação de créditos. Ele diz que caberá ao Colegiado identificar se a dispensa seria para 44 

um caso especifico ou geral. Prof. Augusto Brasil disse que ainda não houve na FGA essa dispensa. 45 

Prof. Paula Meyer informou que as disciplinas possuem conteúdos programáticos semelhantes. 46 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 03) Equivalência de disciplinas 47 

Engenharia Econômica (FGA - 193321) e Cálculo Financeiro (ADM-186201). Prof. Paula Meyer 48 

disse que o conteúdo e carga horária da disciplina da Faculdade de Administração são as mesmas da 49 

FGA. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 04)Pedido de outorga 50 

antecipada do aluno Lucas Santos Moura, mat. 10/0034764. Prof.ª Paula Meyer informou que o 51 

aluno veio ao ajuste querendo matrícula em 68 créditos e ela disse que não seria possível cursar 52 

tantos créditos em 40 horas semanais. Em seguida, o aluno procurou prof. Sandro que também deu 53 

a mesma informação.  O DA o orientou a fazer um processo direcionado ao DEG. Prof. Paula 54 

Meyer informou que no relato do aluno, ele solicita que se forme neste semestre por conta de ter 55 

sido aprovado no concurso do Bombeiro do DF e corre o risco de ser convocado entre dezembro e o 56 

começo de 2018. Prof. Paula disse que o SAA se manifestou em relação a esta solicitação 57 

informando que 02 disciplinas deste aluno estavam chocando, PI 02 e Gestão Ambiental. Ela disse 58 

que conseguiu derrubar a disciplina de Gestão Ambiental para fechar esse conflito, porém ele fez 59 

um pedido para que a disciplina da Prof.ª Vitória fosse inserida novamente, pois fará o que for 60 

necessário para cursá-la. Prof. Sandro contextualizou o que é o pedido de outorga antecipada e disse 61 

que é concedida ao aluno se não constar nenhuma pendência no FORPEN do aluno. Ele disse que 62 

esse aluno tem pendências e não é provável formando. A Coordenação foi contra o pedido do aluno, 63 

mas o SAA Central quem fez questão de burlar o sistema e conceder essas disciplinas ao aluno. 64 

Houve discussão sobre o envolvimento do SAA. O encaminhamento é, com base no parecer da 65 

prof. Paula Meyer,  não acatar o pedido de outorga antecipada, inclusive não se aplicando 66 

antecipação ao caso do aluno. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Pedido 67 

de vistas - Recurso de revisão de menção Erick Marcelino Miranda mat. 17/0009521. Prof.ª Patrícia 68 
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Sobral quem pediu vistas do processo e contextualizou o pedido do aluno informando que a 69 

justificativa dele é que o grupo não tinha muitos membros para realizarem o trabalho e que o 70 

professor só deu o plano de aula na segunda avaliação. Ela se reuniu novamente com a Comissão, 71 

formada pelas professoras Maria Vitória Ferrari, Luiza Yoko e Patrícia Sobral, e leu o parecer 72 

refeito. Prof.ª Patrícia Sobral solicita ao Colegiado, em nome do grupo de Energia, a Resolução que 73 

trata da avaliação de recurso de revisão de menção pela Comissão. Prof. Augusto Brasil disse que 74 

essa resolução não existe e que a segunda instância de avaliação é de Comissão e a mesma é 75 

soberana para identificar o problema informado e consolidar o critério de avaliação. Prof.ª Patrícia 76 

Sobral pede que o Colegiado se posicione formalmente ao grupo de Engenharia de Energia sobre a 77 

especificação da avaliação que deverá ser feita pela Comissão: se avalia apenas o segundo pedido 78 

do aluno(pedido de recurso) ou se avalia o processo integral. Prof. Brasil contextualizou o trâmite 79 

do pedido de revisão de menção. Ele disse que o a Comissão tem que se basear no pedido do aluno 80 

e enfatiza que a Comissão é soberana na sua avaliação. O parecer indefere o recurso solicitado pelo 81 

aluno. O encaminhamento é aprovar o parecer da Comissão. Colocado em votação, aprovado pela 82 

maioria com 02 abstenções. ITEM 05) Pedido de Vistas - Recurso de revisão de menção aluna 83 

Bárbara Hélen Silva, mat. 13/0103241. Prof.ª Patrícia leu o parecer que realizou sobre o pedido de 84 

vistas feito a respeito dos recursos de revisão de menção dos alunos Bárbara Silva, Gabriel Araújo 85 

Alves de Oliveira, Gustavo Alves da Costa, Beatriz Pereira da Costa e Davi Matias e disse que 86 

todos esses pedidos foram para a disciplina Projeto Integrador 02 e pede que o Colegiado discuta 87 

essas solicitações, pois são muitos os pedidos de revisão de menção dessa disciplina. Ela disse não 88 

se sentir confortável em analisar pedidos recorrentes de PI e leu a forma de avaliação da disciplina. 89 

Ela disse que não consegue ver o aluno com base nas avaliações, pois as mesmas são feitas em 90 

grupo. Prof.ª Carla Rocha contextualizou a disciplina e disse que com uma turma de 120 alunos não 91 

é possível fazer uma avaliação individualizada, mas falou que esses pedidos costumam ser feitos 92 

por alunos que não trabalham. Ela disse que os professores dessa disciplina fazem um trabalho sério 93 

e conseguem analisar cada aluno, apesar de ser uma turma grande. Prof. Augusto Brasil disse que 94 

como não houve um parecer sobre o pedido de vistas, o Colegiado irá analisar o pedido original 95 

feito pela Comissão e prof. Patrícia Sobral informou que era essa a sua solicitação. Prof. Daniel 96 

Muñoz disse que leu os pareceres da Comissão e todos foram bem embasados, não restando dúvidas 97 

para pedido de vistas. Como esses pontos já foram votados em reunião virtual, não serão votados 98 

novamente. A saber: Recurso de Revisão de Menção Bárbara Helen Silva: o parecer indefere o 99 

pedido. Parecer colocado em votação, aprovado com 10 votos a favor e 01 abstenção. Recurso de 100 

Revisão de Menção Gabriel Araújo Alves de Oliveira: o parecer indefere o pedido. Parecer 101 

colocado em votação, aprovado com 10 votos a favor e 01 abstenção. Recurso de Revisão de 102 
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Menção Gustavo Alves da Costa: o parecer indefere o pedido. Parecer colocado em votação, 103 

aprovado com 11 votos a favor. Recurso de Revisão de Menção Beatriz Pereira da Costa: o parecer 104 

indefere o pedido. Parecer colocado em votação, aprovado com 11 votos a favor. Recurso de 105 

Revisão de Menção Davi Matias Dutra da Silva: o parecer indefere o pedido. Parecer colocado em 106 

votação, aprovado com 11 votos a favor. ITEM 06) Revalidação de diploma de Engenheiro 107 

Eletrônico a Dario Gerardo Fantini da Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional de 108 

Cordoba). Prof. Daniel Muñoz realizou parecer e contextualizou o pedido. A Comissão foi formada 109 

pelos professores Daniel Muñoz, Marcus Vinícius Chaffim e Leonardo Aguayo e foram de parecer 110 

favorável ao pedido. Prof. Daniel Muñoz informou que o processo está devidamente instruído e que 111 

existe correlação de toda a matriz curricular apresentada com a matriz do curso de Engenharia 112 

Eletrônica da UNB. Prof. Daniel salientou que a análise poderia ser apenas um ato administrativo 113 

do SAA e não um parecer de uma Comissão. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado 114 

por unanimidade. ITEM 07) Apreciação projeto AUTOTRAC/FUB. Prof. Sandro Haddad leu o 115 

parecer realizado pelo prof. Renan Utida que informou que esse projeto será realizado em parceria 116 

com o Departamento de Engenharia Elétrica e que o prof. Sebastien Rondineau será o gestor 117 

substituto. Ele disse que o projeto tem duração de 24 meses, será financiado via convênio pela 118 

AUTOTRAC Comércio e Telecomunicações, com valor total de R@ 1.392.167,00, além dos 119 

objetivos do mesmo. Apresentou planos de atividade e de utilização de recursos. É de grande 120 

relevância técnica para a área de Telecomunicações. O parecer é favorável. Não houve discussão. 121 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 08) Reintegração Rafael Ribeiro de 122 

Olivera, matricula 15/0045182. Prof Daniel Muñoz leu o parecer que realizou e disse que o motivo 123 

de baixo desempenho do aluno foi problemas de saúde do pai. Ele foi desligado por não cumprir 124 

condição e falta integralizar 176 créditos para se formar. O parecer é favorável ao pedido. Não 125 

houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 09) Composição do 126 

Núcleo Docente Estruturante de Engenharia Automotiva. Prof. Suzana Ávila informou que os 127 

nomes que compõe o NDE são Evandro Teixeira, Rita Silva, Alessandro Oliveira, Randher Viana, 128 

Mário Andrade, Rodrigo Arbey, Henrique Gomes e Suzana Ávila. Ela informou que seu nome foi 129 

incluído por conta da visita do MEC, porém é o prof. Evandro Teixeira quem continua 130 

coordenando. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 10) Revisão de menção 131 

Guilherme Gonçalves da Luz, matricula 11/0061179 - pedido fora do prazo. Prof. Augusto Brasil 132 

leu o parecer realizado pelo professor Mauricio Serrano e a solicitação feita pelo DEG. A avaliação 133 

alterou a menção para MM. Como está fora do prazo, o SAA pediu que o processo fosse aprovado 134 

pelo Colegiado, já que a solicitação do aluno é de uma disciplina cursada em 2/2014. Colocado em 135 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 11) Convênio entre a Universidade de Brasília e o 136 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

     
        
 

 

 5

Tribunal Superior Eleitoral(TSE). Prof. Jorge Cormane leu o parecer que realizou sobre o Projeto de 137 

pesquisa e desenvolvimento intitulado Eficiência Energética nas edificações do Tribunal Superior 138 

Eleitoral (TSE) que tem como objetivo o estabelecimento de ações relacionadas ao uso racional de 139 

energia elétrica, por meio do desenvolvimento de pesquisas científicas que contemplam as 140 

particularidades de funcionamento da edificação. Ele disse que o plano de trabalho descreve de 141 

forma adequada itens como: motivação, justificativa, resultados esperados, objetivos específicos, 142 

atividades a serem desenvolvidas e um cronograma detalhado de execução. O período de execução 143 

do projeto será de 24 meses com orçamento previsto de R$ 1.583.550,00. O parecer é favorável. 144 

Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 12) Composição do 145 

Núcleo Docente Estruturante de Engenharia de Software. Prof.ª Carla Rocha informou que o prof. 146 

Edson Alves saiu da presidência do NDE e adicionaram os professores Mauricio Serrano e Andre 147 

Lanna, sendo que a presidência será do prof. Fábio Macedo. A composição completa possui os 148 

nomes dos professores Fábio Mendes, André Barros, Fernando Cruz, Carla Rocha, André Lanna e 149 

Maurício Serrano. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Após as votações, o Prof. 150 

Luciano Fonseca identificou que não temos utilizado muito os membros suplentes nas reuniões e foi 151 

sugerido que os membros suplentes também votem nas reuniões virtuais sendo que, caso haja voto 152 

de suplente e titular, que se compute apenas o voto do titular. A reunião foi encerrada às dezesseis 153 

horas e vinte e um minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, 154 

que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. 155 

  156 

 157 

 158 

            Fernanda Rosa Leite                                         Augusto César de Mendonça Brasil 159 

            Secretária Executiva                                      Presidente do Colegiado                                                                                                                             160 
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