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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIALDE 2019 DA FACULDADE 1 

UnB GAMA, realizada nos oito dias de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta e cinco 2 

minutos. Estavam presentes os professores: Sandro Augusto Pavlik Haddad (presidente), Augusto 3 

César de Mendonça Brasil (vice-Presidente), Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral), Artem 4 

Andrianov (coord. de Eng. Aeroespacial), Daniel Maurício Munoz Arboleda (coordenador de eng. 5 

Eletrônica), Tatiane Silva Evangelista (coordenador tronco comum), Rudi Henri Van Els (Coord. de 6 

extensão),Luciano Gonçalves Noleto (Coordenador de Eng. Energia), Manuel Nascimento Dias 7 

Barcelos Júnior (Representante professores eng. Aeroespacial), Milene Serrano (Rep. Prof. Software), 8 

Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes (Rep. Eng. Energia),  Fábio Cordeiro Lisboa, Diogo de Oliveira 9 

Costa, Himilsys Hernández González (Rep. Prof. Eng. Automotiva). Estavam ausentes: Joselma 10 

Guimarães Aguiar (Representante técnicos administrativos), Samara Cristina dos Santos (Diretório 11 

Acadêmico), Fernando William Cruz (Justificado) (Coordenador de eng. Software), Leandro Xavier 12 

Cardoso (Justificado) (Representante dos Professores), Suélia Siqueira R. Fleury (Representante Pós- 13 

Graduação), Guilhermo Alvarez Bestard (Repres. Eng eletrônica). INFORMES 01) Prof Sandro 14 

informou sobre a reunião dos técnicos e que os assuntos são levados para aprovação do CAD ou 15 

Colegiado, informou a situação do Técnico laboratório Jackson Paz que foi transferido para o galpão e 16 

posteriormente alocado novamente no laboratório de materiais, prof. Sandro informou que  situações  17 

relacionadas à horários, atividades e realocações devem ser relatadas tanto para os coordenadores 18 

responsáveis pelos laboratórios quanto para a chefe dos técnicos , no momento Diogo, respeitando 19 

assim a hierarquia. 02)  Prof. Paula Meyer informou que na última quinta-feira,  (04/04/2019) ocorreu 20 

a colação de grau, e que vários alunos ingressaram de última hora na ata de convocação, com os 21 

ocorridos solicitou que fossem definidas datas específicas para ingresso na ata de colação. Solicitou a 22 

inclusão de item de pauta com as datas de colação e datas limites inclusão do nome na ata de colação 23 

do primeiro semestre de 2019. 03) Prof. Rudi informou sobre a abertura de Edital do DEG com recurso 24 

para semana universitária, com previsão de  três mil reais para custear a programação e três bolsistas 25 

de extensão com bolsa de até 6 meses, o edital aceitará as propostas até dia 16 de Junho e a  Semana 26 

Universitária irá ocorrer entre os dias 23 e 27 de Setembro; solicitou que os alunos fossem liberados 27 

para participarem  das atividades. 04) Prof. Brasil informou sobre a dupla diplomação na faculdade 28 

FLORIDA TECH na  área Aeroespacial com previsão de bolsas  de  $ 1000,00 (mil dólares) para 29 

quem termina a graduação na faculdade, existem cursos de curta duração que são ofertados, e informou 30 

que existem outras duplas diplomações, nas áreas de Energia e Automotiva. Prof. Daniel informou que 31 

irá fazer reuniões com NDE para solicitar a divulgação da dupla diplomação entre os discentes. 05) 32 

Prof. Luciano Noleto informou que participou de um simpósio na PUC de Minas, que demonstrou 33 

interesse nos cursos ofertados pela FGA aproveitando o encontro para fazer divulgação dos cursos. 34 
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ITEM 01) Engenharia Eletrônica: Equivalência de disciplinas: origem: Introdução à Ciência dos 35 

Materiais (ENM 168823), destino: Teoria de Materiais de Construção (FGA 119865), SEI 36 

23106.019401/2019-79. Prof Daniel informou que a disciplina foi avaliada e as cargas são 37 

incompatíveis e alguns temas fundamentais abordados na disciplina da FGA não constam na ementa da 38 

disciplina do ENM. Prof Daniel também informou que a equivalência já tinha sido apreciada no 39 

colegiado de 22 de Agosto de 2016, e neste colegiado não foi recomendado a equivalência. Sugeriu 40 

que fosse colocado alguma informação à respeito das equivalência que não são aprovadas pelo 41 

Colegiado, que poderia ser divulgado no Portal da FGA. Colocado em votação, aprovado por 42 

unanimidade.  ITEM 02) Engenharia Eletrônica: Solicitação de outorga antecipada Allef Antônio da 43 

Silva Oliveira. Disciplina Teoria de Materiais da Construção. SEI 23106.027136/2019-01. Prof Daniel 44 

relatou  a  situação do aluno, que aguarda somente esta disciplina para finalizar a graduação e já havia 45 

feito matéria semelhante mas que não aprovada a equivalência, fazendo com que o aluno exceda os 46 

créditos mas tenha pendência na cadeia curricular obrigatória, foi criada portanto a comissão para 47 

avaliação da outorga de grau, com os professores Rodrigo Cerda, Emmanuel Pacheco e Artem 48 

Andrianov, aprovado por unanimidade ITEM 03) Engenharia Eletrônica : Equivalência disciplinas : 49 

origem Materiais Elétricos e Magnéticos (ENE 111899) e Laboratório E&M (ENE 111902) , destino 50 

Materiais Elétricos e Magnéticos para Engenharia (FGA 201391) SEI 23106.147759/2018-18. Prof 51 

Daniel aguarda parecer Prof.  Batistuta, foi aprovada a equivalência no NDE em fevereiro de 2019 e 52 

solicita que a equivalência seja bidirecional, mas até o momento não houve manifestação do 53 

Departamento Engenharia Elétrica. Prof Luciano sugeriu que as equivalências fossem unidirecionais 54 

para não alongar a continuidade dos processos. Colocado em votação aprovado por unanimidade 55 

ITEM 04) Engenharia Eletrônica: Atualização pré-requisitos disciplina Projeto com circuitos 56 

reconfiguráveis (203807): mudar pré-requisito para Microprocessadores e Micro-controladores 57 

(201383) ou Eletrônica Embarcada (120871). Prof Daniel solicitou a atualização pois muitos alunos do 58 

currículo antigo não conseguem fazer matrícula sem quebra de pré-requisito. A solicitação foi 59 

aprovada no NDE. Colocado em votação aprovado por unanimidade.  ITEM 05) Engenharia 60 

Eletrônica: Atualização pré-requisitos da  Instrumentação Biomédica 1 (206202): mudar pré-requisito 61 

para Teoria de Circuitos Eletrônicos 2 (119130) e Prática de Circuitos Eletrônicos 2 (119458), 62 

aprovada pelo NDE. Colocado em votação aprovado por unanimidade. ITEM 06) Atualização de pré 63 

requisito da disciplina Princípios de controle (120847): mudar pré-requisito para Métodos 64 

Matemáticos para Engenharia (201642) ou Sinais e Sistemas para Engenharia (120952). Colocado em 65 

votação aprovado por unanimidade.  ITEM 07) Acordo de dupla diplomação FGA- INSA de Rouen : 66 

Engenharia de Software. SEI 23106.034234/2019-26. Profª Luciano Noleto apresentou a carta de 67 

solicitação enviada pelo prof. Sebastien Rondineau onde solicita a dupla diplomação, Colocado em 68 
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votação aprovado por unanimidade com uma abstenção. ITEM 08) Engenharia Aeroespacial : 69 

Atualização dos pré-requisitos para a disciplina 117650 - Projeto de Sistemas de Observação da Terra , 70 

retirando as disciplinas 108481 Mecânica de Vôo Espacial e 203815 Princípios de Comunicação e 71 

incluíndo como novo requisito a disciplina Cálculo 3. A solicitação foi aprovada no NDE. Prof. 72 

Tatiane informou que a disciplina Cálculo 3 terá uma atualização nos próximos meses para Prof. 73 

Artem verificar no próximo semestre se a mesma atende o requisito com a nova atualização. Colocado 74 

em votação aprovado por unanimidade. ITEM  09) Parecer  de indicação de Representante dos PPG's 75 

no Colegiado, carta apresentada pela Profª Suélia sugerindo a indicação da Profª  Vera Regina 76 

Fernandes - Docente da Faculdade de Ceilândia e docente permanente do PPGEB/FGA. Prof. Brasil 77 

sugeriu que fosse colocado um representante que estivesse mais ambientando com a realidade da FGA 78 

e com as questões que são tratadas no colegiado. Colocado em votação, o item não foi aprovado com 4 79 

votos contra, 1 abstenção e 3 votos à favor. ITEM 10) Relatório de Pós- Doutoramento da Profª  80 

Vanessa Maria de Castro com parecer favorável ao relatório enviado pelo  prof. Luciano Noleto. Após 81 

a leitura do parecer, colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 11) Renovação de 82 

afastamento para doutorado da Prof Elaine Venson,  que solicita renovação do afastamento para 83 

conclusão do doutorado pelo período de 2 (dois) anos, com parecer favorável do prof. Fernando 84 

William Cruz. Colocado em votação aprovado por unanimidade.  ITEM 12) Datas de colação de grau 85 

do primeiro semestre de 2019, sendo dia 16 de julho de 2019 a colação antecipada, dia 22 de agosto de 86 

2019 a data limite para inclusão do nome do aluno na ata de colação e a data de colação em 29 de 87 

agosto de 2019. Colocado em votação aprovado por unanimidade. ITEM 13) Redistribuição de 88 

créditos da disciplina Arquitetura de Motores e Combustão Interna (Cód303769) com 3 créditos para 89 

aula teórica e um crédito para as aulas práticas em laboratório. A solicitação foi aprovada pelo NDE do 90 

curso. Colocado em votação aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada às dezessete horas e  91 

quarenta e seis minutos do dia oito de abril de dois mil e dezenove. Eu, Fabiane Pereira de Sousa, 92 

Secretária Executiva, que após lida e aprovada, será subscrita pelo Presidente do Colegiado. 93 

 94 

       Fabiane Pereira de Sousa                     Augusto César de Mendonça Brasil 95 
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