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ATA  DA SÉTIMA REUNIÃO DE COLEGIADO VIRTUAL DE 2018 DA FACULDADE UnB 1 

GAMA, com início no onze de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas. Estavam presentes os 2 

professores: Augusto César de Mendonça Brasil (presidente do Colegiado), Paula Meyer Soares 3 

(coordenadora geral), André Barros de Sales (coordenador de eng. Software), Suélia Siqueira R. Fleury 4 

(Representante Pós- Graduação), Artem Andrianov ( coordenador de eng. Aeroespacial), Manuel 5 

Nascimento D. Barcelos Júnior (Representante professores eng. Aeroespacial), Daniel Munoz Arboleda  6 

(coordenador de eng. Eletrônica), Luciano Gonçalves Noleto, (Coordenador de eng. Energia), Suzana 7 

Moreira Ávila  ( coordenadora de eng. Automotiva), Himilsys  Hernández González ( Representante 8 

Prof. Tronco comum), Eneida González Valdez ( suplente tronco comum),   Tais Tognetti (coordenador 9 

tronco comum), Josiane do Socorro Aguiar ( Coordenadora de extensão),  Juliana Petrocchi ( 10 

Representante professores eng. Energia), Nilson Eduardo Ferreira (Representante técnicos 11 

administrativos), Guilhermo Alvarez Bestard ( Repres. Eng eletrônica).  Estavam ausentes: Sandro 12 

Augusto Haddad (vice-diretor) e Laís Almeida Nunes (Representante D.A).  ITEM 01) Reintegração 13 

aluno Gabriel Borges Pinheiro matrícula 13/0142069.  O parecer do relator, Prof. Daniel Muñoz é 14 

favorável à reintegração do estudante. Colocado em votação o parecer do coordenador foi aprovado com 15 

votos 13 favoráveis e 02 desfavoráveis.  ITEM 02) Reintegração aluna Maiara Guimarães  matrícula 16 

16/0013852. Recomenda-se que a aluna, ao retornar ao ambiente acadêmico, procure o SOU para ter 17 

orientação pedagógica e de gestão do seu tempo de estudo. Com estas orientações, esta coordenação 18 

acredita que a aluna verá melhoras em seu desempenho acadêmico e evitará novo desligamento. O 19 

parecer do relator, Prof. Luciano Noleto é favorável à reintegração da estudante.  Pedido de vista 20 

solicitado pela Prof. Tais Tognetti.  ITEM 03) Reintegração aluno Michel Martins de Camargo matrícula 21 

15/0043201. O parecer do relator, Prof. André Barros, é favorável à reintegração do estudante. Colocado 22 

em votação o parecer do coordenador foi aprovado com votos 12 favoráveis, 01 favorável  e 02 23 

abstenções. ITEM 04)   Projeto de extensão apoio em Tecnologias Educacionais Prof. Vandor. O  24 

Projeto de Apoio em Tecnologias Educacionais tem como objetivo promover a integração adequada de 25 

metodologias e tecnologias coerentes à educação nacional, preparando os docentes para real modificação 26 

da modalidade de ensino centrada no professor para o processo de ensino e aprendizagem focado na 27 

aprendizagem apoiada por softwares educacionais que propiciam a educação personalizada e mais 28 

autônoma de cada aprendiz, melhorando a qualidade e a eficiência desse processo fundamental à 29 

formação do cidadão brasileiro, e, consequentemente, do país. A proposta atende as normas de extensão 30 

da Câmara de Extensão.  O parecer da Prof. Josiane, coordenadora de extensão da FGA, é favorável.  31 

Colocado em votação aprovado com 15 votos favoráveis.  ITEM 05)    Projeto de extensão Metodologia 32 

e Tecnologias  Educacionais  tem como objetivo promover a integração adequada da metodologia da 33 

aprendizagem significativa com tecnologias coerentes ao ensino médio e técnico realizado no CEMI do 34 
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Gama, preparando os docentes para real modificação da modalidade de ensino centrada no professor  35 

para o processo educacional focando na aprendizagem discente apoiada por softwares educacionais que 36 

propiciam a educação personalizada e mais autônoma de cada aprendiz, melhorando a qualidade e a 37 

eficiência desse processo fundamental à formação do cidadão brasileiro.  A proposta atende as normas 38 

de extensão da Câmara de Extensão.  O parecer da Prof. Josiane, coordenadora de extensão da FGA, é 39 

favorável.  Colocado em votação aprovado com 15 votos favoráveis. ITEM 06) Pedido de outorga 40 

antecipada do discente David Souza da Silva,  matrícula: 13/0107107. O aluno solicita nova apreciação 41 

do pedido de outorga antecipada. O pedido baseia-se em aprovação em concurso público para cargo de 42 

nível superior do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Foi formada comissão avaliadora para 43 

abreviação de estudos (SEI 23106.050.226/2018-14) para as disciplinas Projeto de Estruturas de 44 

Veículos, Trabalho de Conclusão de Curso 2 e Estágio Supervisionado, totalizando os 24 créditos 45 

pendentes para a formatura. Na ocasião o aluno não foi aprovado na disciplina Projeto de Estruturas de 46 

Veículos e o pedido de outorga antecipada foi negado pelo Colegiado da FGA em reunião no dia 47 

21/05/18. Ocorre que foi constatado posteriormente que o aluno tendo ingressado no 1/2013 pertencia 48 

ao currículo antigo, no qual eram necessários para a formatura 245 créditos e não 259 como foi analisado 49 

anteriormente. O equívoco já foi corrigido no SIGRA. Desta forma, o aluno tendo realizado a abreviação 50 

de estudos de Trabalho de Conclusão de Curso 2 e Estágio Supervisionado (SEI 23106.050.226/2018-51 

14) completa os 20 créditos pendentes exigidos para a formatura. O parecer da relatora, Prof. Suzana 52 

Ávila, é favorável ao pedido.  Pedido de vista solicitado pela Prof. Josiane Souza.  ITEM 07)  Licença 53 

capacitação Prof. Ricardo Mattos Chaim . A licença capacitação será para realizar Intercâmbio e Estágio 54 

Docente junto à Universidade de Palermo no período de 20 de agosto de a 20 de novembro de 2018. O 55 

docente será substituído pelos Professores Paula Meyer Soares e Luiz Augusto Fontes Laranjeira que  56 

assumirão a sua carga horária. O parecer do relator, Prof. Fabrício Ataides, é favorável ao pedido. 57 

Colocado em votação aprovado com 15 votos favoráveis. ITEM 08) Resultado Final concurso 58 

engenharia aeroespacial área Mecânica de Vôo Colocado em votação aprovado com 12 votos favoráveis, 59 

01 desfavorável e 01 abstenção. ITEM 09) Aprovação Minuta Ata 05° Colegiado Virtual .  Colocado 60 

em votação aprovado com 13 votos favoráveis.  ITEM 10) Aprovação Minuta Ata 6° Colegiado 61 

Presencial. Colocado em votação aprovado com 13 votos favoráveis e 01  abstenção. ITEM 11) 62 

Professor voluntário Engenharia Energia. A solicitação vem em virtude da licença capacitação da 63 

professora Josiane Socorro, constante no processo SEI 23106.052447/2018-19. A pesquisadora Daniela 64 

Trigueirinho Alarcon lecionará a disciplina de Engenharia e Ambiente durante o tempo da licença da 65 

professora. O processo está bem instruído. O relator, Prof. Luciano Noleto, é favorável ao pedido. 66 

Colocado em votação aprovado com 14 votos favoráveis e 01 abstenção.  ITEM 12)  Projeto de extensão 67 

de Ação Contínua Conecta12, Prof.   Maria Vitória. O objetivo desse projeto é conectar virtualmente 68 
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dois ou mais grupos de estudantes do ensino fundamental, médio, graduação ou pós-graduação, 69 

separados geograficamente e que, naturalmente e provavelmente, não se encontrariam, e proporcionar a 70 

oportunidade de compartilhar experiências, dúvidas, conhecimento, sabedoria, em oficinas de trabalho 71 

colaborativo, que possam contribuir para o desenvolvimento de pensamento ético e crítico, para a 72 

solução de problemas complexos, visando à sustentabilidade e resiliência dos ecossistemas naturais e 73 

construídos, além do próprio aprendizado individual e grupal.  O parecer da Prof. Josiane, coordenadora 74 

de extensão da FGA, é favorável.  Colocado em votação aprovado com 14 votos favoráveis e 01 75 

abstenção. ITEM 13) Projeto de extensão de Ação Contínua Evento no projeto. O objetivo desse projeto 76 

é conectar virtualmente dois ou mais grupos de estudantes do ensino fundamental, médio, graduação ou 77 

pós-graduação, separados geograficamente e que, naturalmente e provavelmente, não se encontrariam, 78 

e proporcionar a oportunidade de compartilhar experiências, dúvidas, conhecimento, sabedoria, em 79 

oficinas de trabalho colaborativo O parecer da Prof. Josiane, coordenadora de extensão da FGA, é 80 

favorável.  Colocado em votação aprovado com 14 votos favoráveis. A reunião foi encerrada aos 81 

dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezoito. Eu, Ana Paula M. Silva Santana, secretária 82 

executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do 83 

Colegiado. 84 

 85 

                Ana Paula M. Silva Santana                               Augusto César de Mendonça Brasil 86 
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