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

UnB GAMA, realizada nos vinte e cinco dias de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta 2 

e cinco minutos. Estavam presentes os professores: Augusto César de Mendonça Brasil (presidente), 3 

Sandro Augusto Haddad (vice-Presidente), Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral), Artem 4 

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

(Representante professores eng. Aeroespacial), Daniel Munoz Arboleda (coordenador de eng. 6 

Eletrônica), Luciano Gonçalves Noleto, (Coordenador de eng. Energia), Himilsys  Hernández 7 

González ( Representante Prof. Enge. Automotiva), Tais Calliero Tognetti (coordenador tronco 8 

comum), Josiane do Socorro Aguiar ( Coordenadora de extensão),  Juliana Petrocchi ( Representante 9 

professores eng. Energia), Guilhermo Alvarez Bestard (Repres. Eng eletrônica), Nilson Eduardo 10 

Ferreira (Representante técnicos administrativos), Débora Janini Guedes (Diretório Acadêmico) e 11 

Samara Cristina dos Santos(Diretório Acadêmico). Estavam ausentes: Suélia Siqueira R. Fleury 12 

(Representante Pós- Graduação), Suzana Moreira Ávila  ( coordenadora de eng. Automotiva), André 13 

Barros de Sales (Coordenador de eng. Software), Lindomar Bomfim de Carvalho (rep. professores 14 

Tronco Comum) e Laís Almeida Nunes (Representante Diretório Acadêmico). INFORMES 01) Prof.ª 15 

Paula Meyer informou que serão ofertadas 240 vagas para a disciplina Top. Esp. Eng. 16 

Software/Felicidade, ministrada pelo prof. Wander Cleber e leu o plano de ensino/ementa. 02) Prof. 17 

Josiane Socorro informou que o grupo que está trabalhando com a Semana Universitária são os 18 

professores Mariana Bernandes, Eneida Gonzalez, Himilsys Gonzalez e Félix Martin, além do 19 

Diretório Acadêmico, representados pelos alunos Cecília Maria e Rafael Sousa. A referida comissão 20 

montou um formulário de inscrições para que os professores indiquem as atividades que ofertarão na 21 

Semana Universitária. 03) Prof. Luciano Noleto informou que foi apreciado no CEPE o Trancamento 22 

Geral de Matricula por motivo de greve, que será feito até dia 14.07.2018 e pela internet. O 23 

Trancamento Justificado deverá ser feito pelo Coordenador, se por motivo de greve. Os 24 

Coordenadores, após sua reunião quinzenal, concordaram que a FGA não sofreu com a greve discente, 25 

não dando motivo para a prorrogação do trancamento justificado. Foi ressaltado que o motivo deverá 26 

ser relativo à greve discente e de técnicos, e não à greve de caminhoneiros. Ele informou que tentarão 27 

fazer uma reunião extraordinária nessa semana para discutir as novas regras de trancamento. A partir 28 

do semestre que vem, as mudanças já serão incorporadas. Foi solicitada a inclusão de 01 item de pauta: 29 

Aprovação da dupla diplomação entre Engenharia Aeroespacial e o curso de Engenharia Mecânica 30 

INSA de Rouen Normandie/ França. Colocado em votação, aprovado pela maioria,  01 voto contra e 31 

01 abstenção ITEM 01) Pedido de Vistas – Pedido de outorga antecipada David Souza da Silva – 32 

Prof.ª Josiane informou que pediu vistas do processo porque faltou o histórico escolar no pedido. 33 

Próximo ao encerramento da última reunião virtual, o documento foi inserido. Após verificar o 34 
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processo, ela viu que o pedido estava adequado e é favorável à solicitação. De acordo com a Prof.ª 35 

Paula Meyer, o SAA já formou o aluno, não sendo necessária a aprovação do item por este Colegiado.  36 

ITEM 02) Pedido de vistas – Reintegração Maiara Guimarães– Prof.ª Tais Calliero pediu vistas por 37 

alegar que o processo estava mal instruído e informou que a solicitação da aluna não indica itens 38 

importantes para avaliação do processo. Prof. Luciano Noleto foi o parecerista e contextualizou o 39 

pedido. Ele disse que a forma de saída indicado pela aluna não condiz com o que consta no histórico.  40 

Houve discussão sobre as regras de desligamento e o que aconteceu para a aluna ser desligada. Prof. 41 

Luciano encaminha a aprovação do pedido da aluna, pois as correções no processo não mudam o 42 

mérito do parecer. Colocado em votação, aprovado pela maioria, 01 voto contra  e 02 abstenções.  43 

ITEM 03) Substituição da coordenação do Laboratório de Química. Prof. Luciano Noleto informou 44 

que a prof. Roseany Lopes solicitou a mudança da Coordenação dela pelo prof. Marcelo Bento. Ele 45 

contextualizou a solicitação da professora e lembrou que o prof. Marcelo Bento estará em licença 46 

capacitação no próximo semestre. Ele disse que a professora informou que todo o planejamento 47 

operacional é feito antes do inicio do semestre e o professor terá tempo hábil para fazer isso antes de 48 

sair em licença. Caso ocorra algum problema, prof. Roseany será a responsável. Ele informa que é 49 

favorável ao pedido. Houve discussão sobre as atividades que o professor pode exercer quando 50 

afastado ou em licença. O encaminhamento é retornar o pedido para a área para que se escolha outra 51 

pessoa para assumir as responsabilidades legais para o próximo semestre. Não aprovar a substituição 52 

por conta do professor se encontrar em licença nesse período, não podendo exercer suas funções. O 53 

encaminhamento é voltar para a área para melhor instrução. Colocado em votação, aprovado pela 54 

maioria com 01 abstenção. ITEM 04) Revisão de menção aluno Paulo Ananias. Prof.ª Himilsys leu o 55 

parecer da Comissão composta pelos professores Rosineide Miranda, Gustavo Cueva e Rodrigo 56 

Muñoz. Prof. Himilsys Gonzalez leu o parecer e disse que a Comissão recomenda manter a menção do 57 

professor. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  ITEM 05)  58 

Revisão de menção do aluno Lúcio César. Prof.ª Himilsys Gonzalez leu o parecer da Comissão 59 

formado pelos professores Rosineide Miranda, Gustavo Cueva e Rodrigo Muñoz e disse que a decisão 60 

é manter a menção MI para o aluno. Não houve discussão. O parecer é contrário ao pedido do aluno. 61 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 06) Afastamento para pós 62 

doutorado da prof. Tais Calliero. Prof.ª Paula Meyer foi a relatora do processo. Em reunião de área, foi 63 

decidido que a coordenadora substituta será a Prof.ª Tatiane Evangelista. Ela e o professor Ronni 64 

Amorim serão os substitutos durante os 15 dias do final do 2º semestre de 2018. A ideia do grupo é 65 

contratar um professor substituto para o próximo semestre, mas caso não haja o contrato, os 66 

professores Ronni e Tatiane também a substituirão no interim. O afastamento será entre 23.11.18 a 67 

31.07.19, em Nansi/França. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  ITEM 07)  Aprovação 68 
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da 07ª ata de Colegiado Virtual da FGA. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por 69 

unanimidade. ITEM 08) Dupla diplomação entre o curso de Engenharia Eletrônica da FGA/UNB e o 70 

curso Física Aplicada da Ecole Nationale Superieure D’Ingenieurs de Caen – ENSICAEN /França. 71 

Prof. Daniel Muñoz relatou o processo e disse que esse convênio já existe com a engenharia Elétrica 72 

da UNB. O pedido está em processo de renovação e foi apresentado o currículo das Engenharias 73 

Eletrônica e Aeroespacial e a universidade francesa se interessou pelos cursos. Foi formada uma 74 

Comissão dentro do grupo com os professores Mariana Bernardes, Luciano Fonseca e Sebastien 75 

Rondineau, que fizeram um termo aditivo ao acordo. Prof. Daniel Muñoz leu os tópicos mais 76 

importantes e disse que a comissão é favorável ao pedido de dupla diplomação. Não houve discussão. 77 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 09) Dupla Diplomação entre Engenharia 78 

Aeroespacial da FGA/UNB e o curso de Engenharia Mecânica na INSA de Rouen Normandie /França. 79 

Prof. Artem Andrianov relatou o pedido e disse que os programas e ementas dos cursos são quase 80 

iguais e por isso a possibilidade de fazer a dupla diplomação. Uma comissão foi formada para tratar do 81 

acordo e solicitam que o Colegiado aprove o pedido para maior alcance do curso. Prof. Luciano Noleto 82 

disse que o curso de Engenharia de Energia também está com o mesmo pedido, mas que será 83 

apresentado ao Colegiado no semestre que vem. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. A 84 

reunião foi encerrada aos dezesseis horas e dois minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária 85 

executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do 86 

Colegiado. 87 

 88 

                        Fernanda Rosa Leite                                 Augusto César de Mendonça Brasil 89 

                        Secretária Executiva                            Presidente do Colegiado                                                                                                      90 


