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ATA  DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2018 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, realizada nos dezenove dias de novembro de dois mil e dezoito, às 2 

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

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

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

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

de eng. Eletrônica), Luciano Gonçalves Noleto, (Coordenador de eng. Energia), Tais Calliero Tognetti 7 

(coordenador tronco comum), Rudi Henri Van Els ( Coordenadora de extensão),  Suzana Moreira 8 

Ávila  ( coordenadora de eng. Automotiva), Fernando William Cruz (Coordenador de eng. Software), 9 

Guilhermo Alvarez Bestard (Repres. Eng eletrônica), Milene Serrano (sup. Rep. Prof. Software) e 10 

Eneida Gonzalez Valdes (sup. Rep. Prof. Automotiva). Estavam ausentes: Suélia Siqueira R. Fleury 11 

(Representante Pós- Graduação), Juliana Rodrigues Petrocchi ( Representante professores eng. 12 

Energia), Himilsys  Hernández González (Rep. Prof. Eng. Automotiva), Nilson Eduardo Ferreira 13 

(Representante técnicos administrativos) e Samara Cristina dos Santos (Diretório Acadêmico). 14 

INFORMES: 01) Prof. Augusto Brasil iniciou a reunião informando sobre o 02º Workshop Parque 15 

Científico e Tecnológico da UnB a ser realizado em 30/11, das 9h às 17h30, no Auditório do CDT-16 

UNB. 02) Prof. Luciano Noleto informou que na última terça-feira, aconteceu o Encontro de 17 

Coordenadores, para tratar da retenção e evasão na UnB, para coordenadores e diretores de Unidade. 18 

Todos os dados relativos aos cursos foram informados aos coordenadores. Foi pedida a criação de um 19 

grupo de trabalho junto a DCO para apresentar estratégias das unidades para diminuir a evasão dos 20 

alunos da FGA. Os coordenadores apresentarão os dados às áreas para depois trazer as propostas ao 21 

Colegiado. 03) Prof. Rudi Els informou que irá propor a criação do Colegiado de Extensão da FGA 22 

para a decana do DEX em visita a ser feita na FGA. Ele disse que irá apresentar a demanda de novos 23 

servidores, sendo 01 apenas para Extensão. Isso será apresentado em reunião agendada para 21.11, 24 

14h. Prof. Augusto Brasil informou que a reunião foi cancelada pela Decana e será agendada 25 

posteriormente. 04) Prof. Paula Meyer informou que no dia 22.11 acontecerá a 01ª Mostra de Projetos 26 

de Biomédica, entre Faciplac e UnB, no auditório da FGA. 05) Prof. Tais Calliero informou que esta é 27 

sua última reunião de Colegiado. Informou que a próxima coordenadora de curso de Tronco Comum 28 

será a prof. Tatiane Evangelista. Prof. Sandro Haddad agradeceu a contribuição da professora ao curso. 29 

06) Prof. Augusto Brasil falou sobre os últimos incidentes ocorridos em festas na UNB e disse que a 30 

Reitoria emitiu um ato que suspende as autorizações de festas no âmbito da UnB. Por consequência, a 31 

Direção da FGA também suspendeu as festas na FGA, porém disse que o evento da disciplina 32 

Felicidade, que já havia sido marcada, foi mantida. O evento ocorrerá dia 28.11, após a aula da 33 

disciplina. Prof. Sandro Haddad pede que seja incluído os seguintes pontos de pauta: Revisão de 34 
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menção do aluno Douglas Porto Vaz; Alteração da prof. Milene Serrano como representante de 35 

professores de Engenharia de Software; Aprovação do Projeto de Extensão "Exposição: 36 

Processamento de Petróleo - FGA 2018"; licença capacitação prof. André Barros e aprovação das atas 37 

12 e 13 de 2018. Itens colocados em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 01) 38 

Pedido de inversão de pontos de pauta: Aprovação da prof. Milene Serrano como representante de  39 

professores de Engenharia de Software. A palavra foi passada para o prof. Fernando Cruz, que disse 40 

que a prof. Milene era suplente e agora será representante e o prof. Fabricio Braz será o representante 41 

suplente. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 02) Afastamento para pós 42 

doutorado prof. Cristian Venditozzi, matrícula 1084810. A palavra foi passada para prof. Artem 43 

Andrianov que disse que o pedido foi aprovado por dois Colegiados: Aeroespacial e Automotiva. O 44 

afastamento será realizado no Centro Italiano de Sistemas Aeroespaciais e terá duração de 1 ano. O 45 

processo está bem instruído e os professores substitutos serão Thiago Kurudez e o professor 46 

voluntário, Luis Balduino. Houve discussão sobre a obrigação do professor voluntário em cobrir a 47 

carga de docente efetivo. O parecer é favorável. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 48 

abstenção. ITEM 03) Licença Capacitação prof. André Barros de Sales. A palavra foi passada para o 49 

prof. Fernando Cruz que leu o parecer. Ele informou que o pedido foi apresentado em Conselho e este 50 

parecer possui as respostas dos questionamentos realizados naquela reunião. O curso começa em abril 51 

e o professor estará em sala no mês de março. Os professores Vandor e Tiago Alves serão os 52 

substitutos. O parecer é favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado 53 

pela maioria com 02 abstenções. ITEM 04) Listas de Oferta 2019/1 e Lista de Oferta de verão 2019/0. 54 

A palavra foi passada para a prof. Paula Meyer que projetou a lista. Falou sobre a lotação de salas e 55 

redistribuição dos espaços da FGA. Ela mostrou a FGA em números e um balanço da entrada de 56 

alunos entre os semestres de 2017.2 a 2018.2, informando que ainda não possuem 100% de ocupação. 57 

Houve discussão sobre a configuração de espaço para outro laboratório, ocupação de salas e criação de 58 

salas diferentes da convencional para projetos. Prof. Paula projetou a taxa de desistência dos cursos da 59 

FGA e números de alunos matriculados nas disciplinas. Mencionaram a sobra de vagas nesse semestre, 60 

inclusive de turmas onde existia muita procura. Prof. Paula pediu que os coordenadores diminuíssem 61 

os professores que dão aulas para turmas com 05 alunos. Pretendem otimizar os espaços em questão de 62 

infraestrutura. Ainda estão trabalhando em diminuir a evasão.  Projetaram também todos os créditos 63 

atribuídos aos professores, inclusive mencionando os professores substitutos e os que estão afastados 64 

ou licenciados. Os coordenadores farão rodízio de disciplinas optativas, sendo que as mesmas serão 65 

ofertadas a semestres intercalados. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 05) 66 

Revisão de menção do aluno Douglas Porto Vaz para disciplina Teoria de Sistemas de Conversão de 67 

Energia. O parecer foi lido pelo prof. Luciano Noleto, que contextualizou o pedido do aluno e disse 68 
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que o pedido foi indeferido em primeira instancia pelo prof. Luis Filomeno de Jesus, dado o 69 

desempenho baixíssimo nas provas do semestre informado. /Ele leu o parecer feito pela Comissão que 70 

indefere o recurso do aluno. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 71 

ITEM 06) Aprovação do projeto de pesquisa "Exposição: Processamento de Petróleo - FGA 2018" 72 

solicitado pela prof. Andréia Costa. Prof. Luciano Noleto leu o parecer realizado pelo prof. Rudi Els 73 

que disse que a exposição será realizada em 29.11 na FGA e disse que esse pedido faz parte da 74 

disciplina Processos Petroquímicos. O pedido foi contextualizado e o parecer favorável a solicitação.  75 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 07) Aprovação das atas 12 e 13 de 76 

Colegiado. Não Houve Discussão e nenhum pedido de alteração foi feito. Ata colocadas em votação, 77 

aprovadas pela maioria com 01 abstenção. A reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta 78 

minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e 79 

aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. 80 
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