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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2018 DA FACULDADE 1 

UnB GAMA, realizada nos doze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte 2 

e nove minutos. Estavam presentes os professores: Augusto César de Mendonça Brasil (presidente do 3 

Colegiado), Sandro Augusto Haddad (vice-diretor), Daniel Maurício Munoz Arboleda (coord. de eng. 4 

Eletrônica), Tais Calliero Tognetti (coordenador tronco comum), Lindomar Bomfim Carvalho ( 5 

Represent. Professores tronco comum), Patrícia Regina Sobral Braga (Rep. professores eng. Energia), 6 

André Barros de Sales (coord. de eng. Software), Suzana Moreira Ávila (coord. de eng. Automotiva),  7 

Artem Andrianov (coord. de eng. Aeroespacial), Manuel Nascimento D. Barcelos Júnior (Rep. 8 

professores eng. Aeroespacial), Josiane Socorrro Aguiar de Souza (rep. CEX), Rodrigo Arbey Muñoz 9 

Menezes (suplente rep. Eng. Automotiva), Nilson Eduardo Ferreira (Rep. técnicos administrativos), 10 

Laís Almeida Nunes (Representante Diretório Acadêmico), Samara Cristina dos Santos (rep. Diretório 11 

Acadêmico) e Daniel Arthur da Silva (rep. Diretório Acadêmico). Estiveram ausentes:  Paula Meyer 12 

Soares (coordenadora geral), Jorge Andres Cormane Angarita ( Coordenador de eng. Energia), 13 

Himilsys  Hernández González (Rep. Prof. Eng. Automotiva), Suélia Siqueira R. Fleury 14 

(JUSTIFICADA - Rep. Pós- Graduação), Carla Silva Rocha Aguiar (rep. prof. Software), Renan Utida 15 

Ferreira (rep. prof. Eletrônica). ITEM 01) Antes de iniciar os informes,  Prof. Augusto Brasil 16 

informou que quem presidirá a reunião é o prof. Sandro Haddad e, segundo o Regimento Interno da 17 

FGA, o Diretor presidirá o Conselho e o Vice-Diretor, o Colegiado. A palavra foi passada para prof. 18 

Sandro, que informou que o Regimento está em trâmite no CONSUNI e implementarão as adaptações 19 

aos poucos até que o Regimento passe por todas as instâncias e seja totalmente aprovado. A mudança 20 

que ocorrerá no Colegiado é que agora serão 02 representantes de professores por curso, mas essas 21 

mudanças só ocorrerão com a aprovação total do Regimento. INFORMES 01) Prof. Sandro Haddad 22 

informou que a programação da construção do estacionamento está seguindo um cronograma concreto. 23 

Ele informou também que na última reunião de Conselho, de 05/03/2018, houve uma longa discussão 24 

sobre o novo prédio, LDTEA. A previsão de entrega é em dezembro/2018. Ele disse que no Conselho 25 

foi definida uma Comissão que será composta por 01 professor representante de cada área, totalizando 26 

06 professores, 01 representante da pós-graduação, 03 representantes dos servidores técnicos 27 

administrativos e 01 representante da Direção para discutir a ocupação dos espaços no novo prédio, 28 

que será prioritariamente um prédio de pesquisas, apesar de haverem demandas de ensino. Esse prédio 29 

deverá comportar o maquinário utilizado no galpão. Qualquer demanda da Coordenação também 30 

deverá ser analisada. Prof. Sandro detalhou o espaço físico do novo prédio e disse que o projeto 31 

completo do prédio já está fechado. 02) Prof. Sandro Haddad informou que na mesma reunião de 32 

Conselho também foi discutido o Orçamento e Matriz de 2018 da FGA. Ele informou que foi 33 

apresentado e aprovado o orçamento do ano passado e que esse ano a matriz aumentou, 34 
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consequentemente aumentando o orçamento de cada curso. 03) Prof. Sandro Haddad informou que 35 

houve muita reclamação nessa primeira semana de aula em relação aos projetores das salas de aulas. A 36 

Direção conversou com o técnico responsável pelo conserto e o servidor técnico Heitor(FGA) foi 37 

designado para verificar esses equipamentos. Prof. Sandro vistoriou as salas que estão com problemas, 38 

mencionou quais são essas salas e quais os problemas dos projetores.  Ele disse que cada sala deverá 39 

ter um projetor funcionando e esses problemas serão resolvidos em breve. Provavelmente conseguirão 40 

comprar projetores novos esse ano, mas essa solução é a médio prazo. 04) Prof. André Barros falou 41 

sobre os cursos de extensão aprovados no ano passado e disse que durante o verão foi executado o 42 

curso de Fundamentos  de Robótica, de 30h, com 21 matriculados. Foi executado conforme previsto. O 43 

curso de Design Sprint - fundamentos e práticas teve apenas 04 inscritos e o curso foi cancelado, pelo 44 

mínimo necessário ser de 05 inscritos. 05) Prof. Josiane Socorro falou que a Comissão de Monitoria, 45 

em reunião hoje, entrou em consenso sobre aceitarem monitores com menção MM. Eles irão criar um 46 

formulário online de avaliação dos professores para montar um banco de talentos e montar discussão 47 

para questões de bolsa. Após discussão, foi decidido que o item deverá entrar como ponto de pauta. 48 

Colocada em votação a discussão de alteração do critério de Comissão de Monitoria, aprovado por 49 

unanimidade. 06) Prof. Daniel Muñoz informou que nessa semana estão chegando os computadores 50 

adquiridos através do edital 001 do DEG e precisam decidir onde ficarão esses computadores. Ele 51 

informou que são 54 laptops. Prof. Sandro disse que essa decisão é do Conselho e eles poderão passar 52 

essa atribuição para a Comissão que irá determinar a ocupação do prédio LDTEA. 07) Daniel Silva 53 

(DA), informou que houve alteração na estrutura do Diretório Acadêmico, sendo que Laís Almeida 54 

Nunes continua como Presidente, a vice-presidente agora é a Samara Santos e Mariana e ele continua 55 

como representante de curso no DA. 08) Prof. Suzana Avila informou que a Engenharia Automotiva 56 

contratou a professora Rosineide Leão para o lugar da prof. Sandra Luz e já está atuando em sala de 57 

aula. Prof. Sandra volta em março de 2019. Após os informes, foi solicitada a inclusão de 2 itens de 58 

pauta. Colocado em votação e aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 01) Mudança de 59 

Coordenador de Engenharia de Energia. Prof. Luciano Noleto será o novo coordenador de Energia. Ele 60 

informou que o Prof. Jorge Cormane não pôde comparecer e aproveitou para informar que semana que 61 

vem decidirão quem são os próximos representantes de Conselho e Colegiado de Engenharia de 62 

Energia. Ele disse que como o PPC foi aprovado pela CEG, haverá transição de fluxo de curso de 63 

Energia. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 02) 64 

Homologação AD REFERENDUM do pedido de Inclusão de pré-requisito de Estruturas Matemáticas 65 

para Computação na disciplina Matemática Discreta 2 de Engenharia de Software. A palavra foi 66 

passada para o prof. André Barros que informou que a disciplina será optativa para os alunos do fluxo 67 

antigo e obrigatória para os alunos novos. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela 68 
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maioria com 01 abstenção. ITEM 03) Equivalência de disciplinas do aluno Edson Thiago Nascimento 69 

de Jesus, matricula 10/0099033 de Mecânica de Sólidos I (ENC) para Introdução a Mecânica de 70 

Sólidos(FGA). A palavra foi passada para o prof. Luciano Noleto que contextualizou o pedido do 71 

aluno e relatou o parecer do prof. Jorge Cormane, desfavorável a solicitação. Prof. Suzana Avila 72 

mencionou que a aprovação desse pedido poderá abrir precedente para que outros alunos façam o 73 

mesmo, tendo vista que o contingente de reprovação dessa disciplina é alto na FGA. Colocado em 74 

votação a aprovação do parecer desfavorável o relator. Aprovado por unanimidade. ITEM 04) 75 

Equivalência de disciplinas Gabriel Souza Firmino de Biocombustíveis (FAV) para Combustíveis e 76 

Biocombustíveis(FGA). Prof. Luciano Noleto contextualizou o pedido do aluno, leu o parecer 77 

realizado pelo prof. Jorge Cormane, desfavorável ao pedido, e informou sobre as diferenças entre a 78 

prática da disciplina nos dois cursos. Não houve discussão. Colocado parecer desfavorável em votação, 79 

aprovado por unanimidade. ITEM 05) Outorga antecipada aluno Anderson Nunes Tenório, 80 

Engenharia de Energia, matricula 13/0005771. Prof. Luciano Noleto leu o pedido do aluno e disse que 81 

a solicitação se dá devido a sua necessidade de se registrar no CREA, por ter se tornado sócio de uma 82 

empresa de Engenharia. O parecer do relator é favorável a antecipação de outorga. Houve discussão 83 

sobre a necessidade desse pedido tendo vista que o aluno já cumpriu todos os créditos necessários. 84 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) Outorga antecipada aluno David Souza 85 

da Silva, mat. 13/0107107. A palavra foi passada para a prof. Suzana Ávila que contextualizou o 86 

pedido do aluno e disse que a solicitação se dá devido a aprovação do mesmo em um concurso 87 

público. Ela disse que ele precisa defender TCC 02 e falta cursar uma disciplina optativa de Projeto de 88 

Estruturas de Veículos. Ele conversou com o aluno e o instruiu sobre como proceder com a solicitação, 89 

porém ele só apareceu novamente em fevereiro. Houve discussão sobre o trâmite dos processos para 90 

esse tipo de solicitação. Houve discussão, pois o aluno não colocou no processo o documento de 91 

convocação no referido concurso. Prof. Sandro Haddad informou que se o pedido de outorga 92 

antecipada não for aprovado, o aluno deverá pedir aproveitamento de créditos das disciplinas que 93 

faltam e poderá ter uma avaliação mais especifica. A orientadora poderá dar uma prova ou um trabalho 94 

e ela quem vai aplicar a menção. Prof. Augusto Brasil leu o regulamento que trata do pedido de 95 

outorga antecipada e disse que cabe ao Colegiado indicar professor para compor a Comissão de 96 

Avaliação de cada umas das disciplinas que faltam para que ele cumpra a carga necessária. Prof. 97 

Josiane Socorro informou que ele deverá tirar SS em todas as disciplinas que faltam. Prof. Sandro leu 98 

quais os documentos que o Colegiado precisa encaminhar para que o aluno seja novamente avaliado e 99 

ainda disse que um parecer final da Comissão deverá ser apresentado novamente ao Colegiado. Após 100 

discussão, ao observar que o processo estava mal instruído, por não ser processo de antecipação de 101 

outorga, o Colegiado decide encaminhar o processo de abreviação do curso de graduação para a 102 
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Comissão a ser formada pelos professores Maura Angélica Milfont, Henrique Gomes de Moura e 103 

Carla Tatiana Anflor. Colocada em votação a aprovação da Comissão, aprovado por unanimidade. 104 

ITEM 07) Equivalência de disciplinas do aluno Rick Eichi Arnor Yamamoto, matrícula  17/0164047, 105 

de Cálculo II, Métodos Matemáticos da Física e Circuitos Elétricos (MAT) para Teoria de Circuitos 106 

Eletrônicos (FGA). A palavra foi passada para o prof. Daniel Munõz, que leu o parecer e 107 

contextualizou o pedido do aluno. Ele informou que pedido que deveria ter sido feito é o de 108 

aproveitamento e não de equivalência. Prof. Sandro Haddad disse que os pedidos estão sendo mal 109 

instruídos. Prof. Daniel disse que nesse pedido, o parecer é desfavorável. Colocado em votação, 110 

aprovado por unanimidade. ITEM 08) Prof. Josiane Socorro pede alteração de ordem de pauta para 111 

que o próximo item a ser apreciado seja a discussão de alteração de critérios de regras da Comissão de 112 

Monitoria. Ele iniciou o ponto de pauta informando que as regras definidas pela Monitoria são de 113 

seleção por IRA e Menção, porém, nesse semestre, a quantidade de alunos inscritos não foi suficiente 114 

para atender os pedidos de todos os professores. Após reunião da Comissão, decidiram aceitar alunos 115 

com menção MM, caso não haja alunos que atendam os requisitos básicos, mediante aceite do 116 

professor da disciplina. Prof. Josiane disse que as regras desse aditivo serão colocadas no site da FGA. 117 

A Direção solicita ao Diretório Acadêmico uma forma de divulgação ao maior número de alunos 118 

possível, além das mídias sociais. O Colegiado solicita que a Comissão formule um documento com as 119 

regras da monitoria. Colocada em votação a inclusão do adendo de seleção de monitoria, aprovado 120 

pela maioria com 01 voto contra. ITEM 09)Equivalência de disciplinas do aluno Rick Eichi Arnor 121 

Yamamoto, matrícula 17/0164047 das disciplinas Desenho Mecânico Assistido por Computador I 122 

(FT/ENM) para DIAC (FGA). Prof. Daniel Muñoz leu o segundo parecer realizado para o pedido do 123 

mesmo aluno. Ele contextualizou essa solicitação e disse que o conteúdo das disciplinas é diferente e o 124 

parecer é desfavorável. Houve discussão sobre o conteúdo do parecer que trata das ferramentas 125 

utilizadas nas disciplinas. O encaminhamento é aprovar o mérito do parecer e retirar a parte que fala 126 

sobre as ferramentas. Colocado o parecer desfavorável em votação, aprovado pela maioria com 02 127 

abstenções. ITEM 10) Recurso de Revisão de menção do aluno Thiago Hermano de Alcântara, 128 

matrícula 12/0136856. Prof. Luciano Noleto leu o parecer e contextualizou a solicitação do aluno. A 129 

Comissão foi formada pelos professores Luciano Noleto, Roseany Lopes e Himilsys Hernandes. A 130 

análise da Comissão é que a nota do aluno deverá ser diminuída, mantendo-se a menção obtida, além 131 

do parecer ser desfavorável ao pedido. Colocado em votação aprovado pela maioria com 01 abstenção. 132 

ITEM 11)Reintegração aluno Nilson Correa da Silva, matrícula 14/0157271. A palavra foi passada 133 

para o prof. Daniel Muñoz que apresentou o motivo de abandono do curso pelo aluno. Ele disse que 134 

esse aluno tem um rendimento acadêmico muito bom e o parecer é favorável a reintegração. Prof. Tais 135 

Calliero informou que ele foi aluno dela e que errou ao não pedir o trancamento do curso. Colocado 136 
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em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 12) Reintegração aluno Diego da Silva Machado, 137 

matrícula 14/0136428. Prof. Daniel Muñoz leu o parecer e disse que o aluno foi desligado por não 138 

cumprir o número mínimo de créditos. O parecer é favorável a reintegração. Colocado em votação, 139 

aprovado por unanimidade. ITEM 13) Resultado Final Concurso de Software, ed. 220/2017. Prof. 140 

André Barros leu a ata escrita pela Banca e disse que em primeiro lugar ficou a candidata Danielli 141 

Araújo Lima, Glauco Vitor Pedroza ficou em segundo e Thiago Naves em terceiro. Ele disse que esse 142 

concurso é da vaga originada pela saída do professor Edgard Costa. Colocado em votação, aprovado 143 

por unanimidade. ITEM 14) Pedido de vistas Reintegração João Joca de Souza Neto – prof. Lindomar 144 

Carvalho. O pedido de vistas foi devido ao preenchimento equivocado do formulário, em que onde 145 

deveria ser preenchido o nome do relator, prof. André Barros, está o nome do aluno. Consta a 146 

assinatura virtual do relator no processo. Pedido de vistas e alteração colocada em votação, aprovada 147 

por unanimidade. Pedido de reintegração do aluno foi colocado em votação e a palavra foi passada 148 

para o prof. André Barros que leu o parecer e disse que é favorável ao pedido. Colocado em votação, 149 

aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 15) Pedido de vistas Reintegração Kalebe Lopes da 150 

Cunha, matricula 16/0010900. Laís Almeida (DA) contextualizou o seu pedido de vistas e disse que 151 

acredita que ocorreu um erro na contagem do tempo máximo necessário para que o aluno consiga 152 

completar o curso. Prof. André Barros informou que o melhor semestre do aluno foi 14 créditos e para 153 

conseguir se formar no tempo máximo, deverá obter 17.66 créditos, pelo histórico. Prof. André Barros 154 

leu o parecer e disse ser desfavorável ao pedido. Colocado o pedido de vistas em votação, aprovado 155 

por unanimidade. Colocada o parecer desfavorável de reintegração em votação, aprovado pela maioria 156 

com 05 abstenções.  ITEM 16) Pedido de vistas Reintegração Werley Petterson Tomas Neiva, 157 

matrícula 15/0152230. Prof. Artem Andrianov disse que fez os 03 próximos pedidos de vistas por ter 158 

se equivocado na contagem de permanência máxima no curso, que são 18 meses. Ele informou que 159 

esse aluno reprovou 03 vezes disciplina obrigatória e não cumpriu o mínimo de créditos. Ele 160 

contextualizou o pedido do aluno.  O parecer é desfavorável a reintegração. Pedido de vistas do 161 

professor, aprovado por unanimidade. Colocado em votação, o parecer que não recomenda a 162 

reintegração, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 17) Pedido de vistas Reintegração 163 

Romenigue Igor Melo Araújo Fernandes, matrícula 11/0139551. Prof. Artem Andrianov informou que 164 

o pedido de vistas era para ajustar os valores dos cálculos para a 18 meses.O parecer é favorável a 165 

reintegração. Colocado o pedido de vistas em votação, aprovado por unanimidade. Parecer de 166 

reintegração colocado em votação e aprovado por unanimidade. ITEM 18) Pedido de vistas 167 

Reintegração Igor Nunes Padilha, Matrícula 12/0120577. O pedido de vistas do prof. Artem Andrianov 168 

é para ajuste dos cálculos. O parecer foi feito pelo prof. Artem e é desfavorável ao pedido, pois dentre 169 

outros pontos, o aluno não colocou documentos comprobatórios. O aluno reprovou 03 vezes em 170 
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disciplina obrigatória e não cumpriu o mínimo de créditos. Houve discussão sobre a contagem dos 171 

semestres trancados. O pedido de vistas de Lais Almeida (DA) se dá pela contagem de semestres 172 

trancados ou não, mas após discussão retirou o pedido de vistas. Pedido de vistas do prof. Artem 173 

colocado em votação, aprovado por unanimidade. Parecer de reintegração desfavorável ao pedido do 174 

aluno, colocado em votação e aprovado por unanimidade. ITEM 19) Aprovação da ata 20 de 175 

Colegiado de 2017. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 176 

20) Troca de representante de professores de Engenharia Eletrônica. Prof. Daniel Muñoz informou que 177 

a solicitação de troca é devido ao fato do prof. Renan Utida estar em horário de aula nos dias das 178 

reuniões. O professor nomeado pelo grupo é o prof. Guillermo Bestard e o suplente continua prof. 179 

Luciano Fonseca. Colocado em votação aprovado por unanimidade. ITEM 21) Pedidos de alunos 180 

especial de graduação. Prof. Tais Calliero trouxe o assunto ao Colegiado, por haver uma parte do 181 

formulário de preenchimento de parecer destinado ao parecer do Colegiado. Houve discussão sobre a 182 

necessidade desse pedido ser apreciado pelo Colegiado de Graduação. Prof. Sandro leu o regulamento 183 

que trata do pedido de alunos especiais. O parecer da prof. Tais Calliero é favorável ao pedido de 184 

apreciação dos pedidos pelos coordenadores e não pelo Colegiado. Não houve votação para esse 185 

pedido. A reunião foi encerrada às dezessete horas e trinta e oito minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, 186 

secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo 187 

Presidente do Colegiado. 188 

 189 

 190 

          Fernanda Rosa Leite                                Sandro Augusto Pavlik Haddad 191 

           Secretária Executiva                                  Presidente do Colegiado                             192 


