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ATA  DA DÉCIMA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2018 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, realizada nos dez dias de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze 2 

horas e trinta minutos. Estavam presentes os professores: Augusto César de Mendonça Brasil 3 

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

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

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

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

González (Representante Prof. Eng. Automotiva), Fernando William Cruz (Coordenador de eng. 8 

Software), Juliana Petrocchi Rodrigues( Representante professores eng. Energia), Guilhermo 9 

Alvarez Bestard (Repres. Eng eletrônica), Carla Silva Rocha Aguiar (rep. prof. eng. Software), 10 

Nilson Eduardo Ferreira (Representante técnicos administrativos), Samara Cristina dos Santos 11 

(Diretório Acadêmico) e Arivane Machado (Diretório Acadêmico). Estavam ausentes: Suélia 12 

Siqueira R. Fleury (Representante Pós- Graduação), Tais Calliero Tognetti (coordenador tronco 13 

comum), Suzana Moreira Ávila  ( coordenadora de eng. Automotiva), Lindomar Bomfim de 14 

Carvalho (rep. professores Tronco Comum) e Laís Almeida Nunes (Representante Diretório 15 

Acadêmico). INFORMES 01) Retificação licença capacitação Prof. Ricardo Chaim. Prof. Augusto 16 

Brasil relatou o pedido de retificação do afastamento aprovado para licença capacitação solicitado 17 

pelo prof. Ricardo Matos Chaim, aprovado para 3 meses, na Itália. Prof. Brasil contextualizou o 18 

ocorrido, informando que o prof. Chaim teve contratempos com o visto e, em decorrência disso, não 19 

cursará mais a licença na Itália. Ele fez outro pedido para mudar o interstício e o objeto da 20 

solicitação. Prof. Brasil pede que o grupo de Software se manifeste quanto ao prejuízo dessa 21 

mudança. Prof. Fernando Cruz disse que não haverá problema e por isso não é necessário apresentar 22 

na área. 02) Nilson Eduardo (técnico) renovou o convite para a Confraternização de fim de ano da 23 

FGA. Ele disse que já está bem encaminhado e pede que quem ainda não se manifestou, que 24 

preencha o formulário o quanto antes, pois existe possibilidade de ter que limitar o número máximo 25 

de pessoas. O evento será dia 15.12.2018 e a primeira parcela deverá ser paga até dia 15.09.2018. 26 

03) Arivane Machado será a nova representante do Diretório Acadêmico no Colegiado e no 27 

Conselho juntamente com a Samara Santos. 04) Prof. Paula Meyer informou que entre os dias 18 e 28 

21 de setembro, acontecerá a Copa FGA 10 anos, com alunos e alguns professores. Informou 29 

também que no dia 20.09, pela manhã, acontecerá o 1º Workshop de Biomédica na FACIPLAC e 30 

alguns professores de Engenharia Eletrônica e de Software estão envolvidos. 04) Prof. Paula Meyer 31 

informou que na ultima reunião da Comissão de Qualidade da Saúde Mental, ficou decidido que 32 

farão, na próxima quarta uma oficina, às 11h45, na entrada do prédio da UAC, um abraço coletivo 33 



 

 

     

        

 

 

 2 

para marcar o Setembro Amarelo. Também convidarão um psiquiatra para dar uma palestra, mas 34 

este evento ainda não tem data.  Pedidos de inclusão extra-pauta: Equivalência das disciplinas 35 

Eletrônica Digital e Pratica de Eletrônica Digital para Circuitos Digitais; Reintegração Vinicius dos 36 

Santos e Reintegração Gustavo Miranda. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 37 

abstenção. ITEM 01) Aprovação de disciplina como optativa Tecnologias de Fabricação 1. Prof. 38 

Luciano Noleto contextualizou o pedido, informando que houve um erro de escolha de disciplinas 39 

num pedido de uma aluna da FGA e o SAA entrou em contato com ele para que fizesse um endosso 40 

geral na lista de oferta, por isso a necessidade de oficialização do pedido. Não houve discussão. 41 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 02) Aprovação de atualização de pré-42 

requisitos de Engenharia de Energia. Prof. Luciano Noleto apresentou as disciplinas e disse que o 43 

novo fluxo já esta disponível no Sigra, mas os pré-requisitos não foram atualizados. As disciplinas e 44 

seus pré-requisitos são as que seguem: Engenharia de Petróleo e Gás (201332) - Pré-requisito novo: 45 

Química Orgânica Aplicada à Engenharia (121533); Combustíveis e Biocombustíveis (195324) - 46 

Pré-requisito novo: Química Orgânica Aplicada à Engenharia (121533); Sistemas de Energia Solar 47 

e Eólica (102865) - Pré-requisitos novos: Teoria de Eletricidade Aplicada (120693) E Laboratório 48 

de Eletricidade Aplicada (120707); Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (208299) - Pré-49 

requisitos novos: Teoria de Eletricidade Aplicada (120693) E Laboratório de Eletricidade Aplicada 50 

(120707); Gestão Ambiental no Setor Energético (193666) - Pré-requisitos novos: Engenharia e 51 

Ambiente (198005) E Gestão da Produção e Qualidade (201626); Sistemas Hidroelétricos (208191) 52 

- Pré-requisito novo: Máquinas de Fluido (120791); Centrais de Geração Termoelétrica (208183) - 53 

Pré-requisito novo: Máquinas de Fluido (120791); Análise de Sistemas de Energia Elétrica 54 

(103667) - Pré-requisito novo: Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (208299). Não houve 55 

discussão.  Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 03) Aprovação equivalência 56 

das disciplinas Engenharia Gestão Ambiental no Setor Energético e Planejamento e Gestão 57 

Ambiental. Prof. Luciano Noleto informou que o pedido decorre da solicitação do aluno Pedro 58 

Rocha, matrícula 11/83390, e disse que, embora possa haver equivalência, o parecer é desfavorável 59 

ao pedido, dentre as justificativas, por haver 07 pré-requisitos, todos ofertados apenas no Campus 60 

Darcy Ribeiro. Não houve discussão. Parecer colocado em votação, aprovado por unanimidade. 61 

ITEM 04) Afastamento pós doutorado prof. Juliana Petrocchi Rodrigues. Prof. Luciano Noleto 62 

informou que o afastamento da professora será entre os dias 15. 01.2019 e 15. 01.2020, em Lisboa, 63 

Portugal. Ele disse que a área já aprovou o afastamento e já fez a gestão de carga horária. O parecer 64 

é favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 65 

ITEM 05) Outorga Antecipada Tainara da Silva Costa, matricula 12/0135817. Prof. Luciano 66 

Noleto informou que a aluna só precisa de mais uma disciplina para se formar. Ela excedeu o 67 
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número de créditos no semestre passado. o parecer sugere criação de Comissão para avaliar o 68 

pedido da aluna, formada pelos professores Alex Reis, Jorge Cormane e Luciano Noleto. Prof. 69 

Daniel Muñoz disse que não é necessário formar Comissão, pois a aluna pode fazer a matrícula na 70 

disciplina de Estágio Supervisionado e o professor orientador atribui a menção. Dúvidas foram 71 

sanadas e o processo foi devolvido para melhor instrução. ITEM 06) Aprovação de nomes para 72 

serviço voluntário no curso de Engenharia de Software -Rodrigo Maia, Joênio Costa, Diego 73 

Dorgam e Peter Lima. Prof. Carla Rocha disse que os voluntários são pessoas de mercado já 74 

envolvidas no curso. Ela contextualizou suas atribuições e disse que essa prática está sendo 75 

utilizada em diversas disciplinas de Software. Eles já dão voluntariam a mais de 01 ano e o objetivo 76 

é contar com eles posteriormente, formalizando essa contribuição. Não existe um numero máximo 77 

de professores substitutos. Eles não vão assumir disciplinas especificas, apenas ajudarão as que 78 

tratam de projetos. Não houve necessidade de apresentar o assunto ao grupo. Colocado em votação, 79 

aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 07) Aprovação atas 08 e 09 de Colegiado. Não 80 

houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 08) Equivalência de 81 

disciplinas Eletrônica Digital I (FGA119466) E Prática de Eletrônica Digital I(FGA119482) para 82 

Circuitos Digitais (CIC 116351). Prof. Daniel Muñoz apresentou a solicitação foi feita por um 83 

estudante de Engenharia de Software, antes atribuída ao prof. André Barros. Ele fez uma análise 84 

rápida no Sigra e viu que existe equivalência unidirecional da disciplina do CIC com a FGA. Ele 85 

analisou as disciplinas e disse ser favorável ao pedido. Após discussão, verificou-se que após 86 

aprovação da equivalência unidirecional das disciplinas pela FGA, a mesma solicitação deve ser 87 

aprovada no CIC, de forma bidirecional. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 88 

09) Reintegração do aluno Vinicius do Santos Muniz, matricula 10/8126839. Prof. Paula Meyer leu 89 

o parecer realizado pela prof. Suzana Ávila. Ela disse que o aluno foi jubilado por ter extrapolado 90 

os 16 semestres de curso, mas já tem mais de 80% concluído e faltam 43 pontos para fechar o curso. 91 

O parecer da prof. é favorável ao pedido do aluno. Houve discussão sobre a possibilidade de 92 

reintegrar um aluno que já cumpriu o prazo máximo de semestres do curso. Houve problemas em 93 

relação ao pedido: entrada foi fora do prazo, problemas de trâmite administrativos e problemas na 94 

análise do processo. O encaminhamento é retornar o pedido para a coordenação para atendimento 95 

da Resolução CEG 02/2017. Prof. Juliana Petrocchi sugere que casos excepcionais tenham parecer 96 

melhor instruído. Após discussão, o parecer foi colocado em votação e negado pela maioria com 03 97 

abstenções. Negada a reintegração do aluno. ITEM 10) Reintegração aluno Gustavo Pimenta 98 

Miranda, matricula 16/0007895. O parecer do relator é desfavorável. O aluno relata dificuldades de 99 

concentração, porém não está cadastrado no PPNE, além de não apresentar documentação 100 

comprobatória para nenhuma justificativa. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado 101 
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pela maioria com 03 abstenções. Negada reintegração do aluno. A reunião foi encerrada às quatorze 102 

horas e cinquenta e oito minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente 103 

Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. 104 

 105 

 106 

 107 

Fernanda Rosa Leite                                          Sandro Augusto Pavlik Haddad 108 

       Secretária Executiva                                          Vice-Presidente do Colegiado 109 

  110 


