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

UnB GAMA, realizada em vinte e um de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas e dez minutos. 2 

Estavam presentes os professores: Augusto César de Mendonça Brasil (presidente do Colegiado), 3 

Sandro Augusto Haddad (vice-Presidente), Paula Meyer Soares (coordenadora geral), Artem 4 

Andrianov (coordenador de eng. Aeroespacial), Manuel Nascimento D. Barcelos Júnior 5 

(Representante professores eng. Aeroespacial),  Luciano Gonçalves Noleto  (Coordenador de eng. 6 

Energia), Suzana Moreira Ávila  ( coordenadora de eng. Automotiva),  Himilsys  Hernández González 7 

( Representante Prof. Engenharia automotiva), Tais Calliero Tognetti (coordenadora tronco comum), 8 

Daniel Maurício Munoz Arboleda  (coordenador de eng. Eletrônica), Guilhermo Alvarez Bestard 9 

(Representante Prof. Eletrônica), Josiane do Socorro Aguiar ( Coordenadora de extensão), André 10 

Barros de Sales (coordenador de eng. Software), Lindomar Carvalho  (Represent. Professores tronco 11 

comum), Juliana Petrocchi (Representante professores eng. Energia), Nilson Eduardo Ferreira 12 

(Representante técnicos administrativos) e  Estavam ausentes: Suélia Siqueira R. Fleury (Justificada - 13 

Representante Pós- Graduação), Carla Silva Rocha Aguiar (representante professores Eng. Software) e 14 

Laís Almeida Nunes (Representante D.A).  Informes: 01) Prof. Sandro Haddad apresentou os novos 15 

membros do Colegiado. 02) Prof. Sandro Haddad falou sobre os pareceres apreciados na Reunião 16 

Virtual e disse que o prof. Manuel Barcelos sugeriu que conste nos pareceres a contextualização do 17 

pedido juntamente com a decisão da solicitação. 03) Trabalho da Comissão de análise de atividades 18 

administrativas: aproveitaram o momento de corte de estagiários, terceirizados e a crise financeira da 19 

UNB e estão fazendo um levantamento de serviços internos. Estão tentando otimizar os serviços e 20 

reorganizar atividades. Dessa reunião, decidiu-se que as reservas de salas de aulas, que antes era 21 

realizada pela secretaria, será feita pela Coordenação e só quem pode solicitar a reserva é professor ou 22 

técnico administrativo. 04) Projeto Ministério do Esporte/UNB. DAC ofertará modalidades de esportes 23 

com 300 vagas. Os Campi sediarão atividades de ciclismo e corrida. A princípio as vagas serão para 24 

alunos, mas poderá se estender a docentes e técnicos, caso sobrem vagas não preenchidas por alunos. 25 

Pedido de inclusão extra pauta: abertura do RU durante o período de férias e parecer da comissão de 26 

reestruturação dos cálculos. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 27 

01) ITEM 01) Outorga antecipada aluno David Souza da Silva, matrícula 13/0107107. Prof.ª Suzana 28 

Ávila leu o parecer da Comissão. Ela disse que o pedido do aluno se deu por conta dele ter sido 29 

aprovado em concurso publico, solicitando, portanto a antecipação de outorga.  Esse pedido foi 30 

apreciado em reunião antecedente de Colegiado e decidiu-se sugerir ao aluno solicitar abreviação de 31 

estudos. Prof.ª Suzana orientou que ele entrasse com um novo pedido. Formou-se comissão composta 32 

pelos professores Carla Anflor, Henrique Gomes e Maura Milfont. A Comissão disse que ele teria que 33 

cursar 03 disciplinas; o aluno passou em TCC e Estágio Supervisionado, mas reprovou em disciplina 34 
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optativa Projeto de Estruturas de Veículos. Ele não cumpre, portanto o necessário para abreviação de 35 

curso. Parecer colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 02) Lista de 36 

oferta 2/2018. Prof.ª Paula Meyer projetou os créditos atribuídos aos professores e apresentou quais 37 

estão com redução de carga. Ela informou o que segue: Patrícia Sobral- licença maternidade; Elaine 38 

Venson - doutorado; Josiane Aguiar, Ricardo Chaim e Marcelo Bento - licença capacitação; 39 

Coordenadores têm redução de carga pela função que desempenham; Sérgio Freitas - decano DEG; 40 

Augusto Brasil – diretor FGA com carga suspensa; prof. Sandro Haddad – vice-diretor com carga 41 

reduzida; Thiago Kurudez pediu redução temporária para encerrar o doutorado; Sandra Luz – Pós 42 

doutorado; Vanessa está fora e Volker esta redistribuído sem previsão para retorno. Esses docentes 43 

foram devidamente cobertos pelas áreas. Fernando William pediu redução de carga, prof. André barros 44 

sairá para pós doutorado e os professores Fabiana Freitas, Hilmer Neri e George Marsicano estão 45 

afastados para doutorado. Prof.ª Paula pede que qualquer pedido de reserva de sala seja feito por e-46 

mail para ela ou para Idamar, secretário de Coordenação, com antecedência. Ela informou as mudanças 47 

da lista de oferta entre esse semestre e o próximo. Ela falou sobre o recebimento dos laptops do edital 48 

DEG 001 e disse que ainda precisam determinar onde eles serão instalados. Houve discussão sobre a 49 

utilização do MOCAP. Houve discussão sobre onde colocar os computadores do edital DEG 001. Lista 50 

de oferta colocada em votação; aprovada por unanimidade. ITEM 03)  Abertura do RU nas férias. 51 

Prof. Sandro Haddad perguntou aos Coordenadores sobre a necessidade de abertura do RU no período 52 

de férias do meio do ano. Foi discutido o processo do curso de verão 0/2018. Após discussão, decidiu-53 

se que,  como não haverão cursos de verão nas férias e não existe demanda, essa pauta não será votada.  54 

ITEM 04) Parecer Comissão de Reestrutução de Cálculo. Prof. Taís Calliero contextualizou a função 55 

dessa Comissão. Essa Comissão foi formada pelos professores Vinicius Rispoli, Tatiane Evangelista, 56 

Luciano Noleto, Evandro Teixeira, Fabiano Soares. A proposta é não ter mais equivalência de 57 

disciplinas. Cálculo 1, Cálculo 3 e Cálculo 2, seria a ordem a ser cursada na FGA. O Tronco Comum é 58 

contra a contraproposta da Matemática. Foi notado que a Comissão não fez um parecer e sim uma ata e 59 

não é possível aprovação de ata pelo Colegiado. Além disso, o Colegiado sugere amadurecer a 60 

proposta feita anteriormente pela Comissão. O documento será devolvido para a Comissão para que 61 

seja feito um parecer para apreciação do Colegiado. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e oito 62 

minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e 63 

aprovada, será subscrita por mim e pelo Vice - Presidente do Colegiado. 64 

                       Fernanda Rosa Leite                                             Sandro Augusto Pavlik Haddad 65 

                        Secretária Executiva                            Vice - Presidente do Colegiado                     66 


