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ATA DA QUINTA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2019 DA FACULDADE 1 

UnB GAMA, realizada nos seis dias de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quarenta e 2 

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

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

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

Eletrônica), Rudi Henri Van Els (Coord. de extensão), Luciano Gonçalves Noleto (Coordenador de 6 

Eng. Energia), Fernando William Cruz (Coordenador de eng. Software), Milene Serrano (Rep. Prof. 7 

Software),  Fábio Cordeiro Lisboa (Coordenador Engenharia Automotiva), Himilsys Hernández 8 

González (Rep. Prof. Eng. Automotiva), Guilhermo Alvarez Bestard (Repres. Eng eletrônica), Maria 9 

Vitória Duarte Ferrari (sup. rep. prof. eng. Energia), Joselma Guimarães Aguiar (Representante 10 

técnicos administrativos), Diogo de Oliveira Costa(sup. rep. tec. adm) e Gabriela Possa Cunha. 11 

Estavam ausentes: Tatiane Silva Evangelista (coordenador tronco comum), Manuel Nascimento Dias 12 

Barcelos Júnior (Representante professores eng. Aeroespacial), Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes 13 

(Rep. Eng. Energia), Samara Cristina dos Santos (Diretório Acadêmico), Leandro Xavier Cardoso 14 

(Justificado) (Representante dos Professores). Informes: 01) CEPE. Prof. Luciano Noleto informou  15 

que esse semestre as solicitações de aproveitamentos de estudos dos discentes estão sendo feitos 16 

diretamente no SEI. No próximo semestre, outros tipos de solicitações serão disponibilizados direto no 17 

sistema. 02) CEPE.  Prof. Luciano Noleto informou que em setembro acontecerá o Encontro de 18 

Extensão Universitária. DPI disponibilizará edital para participação em eventos. 03) CEPE. Prof.  19 

Luciano Noleto informou que a UNB foi selecionada pela embaixada dos EUA para participar de um 20 

programa que irá fornecer treinamento em leitura e escrita na língua inglesa científica para docentes e 21 

discentes. 04) CEPE. Prof. Luciano Noleto informou que em 30.05 será lançado o portal em inglês da 22 

UnB. 05) Prof. Paula Meyer informou que a solenidade de formatura de  1/2019 será realizada em 23 

06.08.2019 no salão Athos Bulcão, com todas as Engenharias. 06) Prof. Paula Meyer informou as 24 

datas e ações da Comissão de Saúde e Qualidade de Vida e Saúde Mental da FGA para 2019/1: em 25 

08/05 haverá uma roda de conversa com o Dr. Sérgio Dávila, da Secretaria de Saúde do DF, sobre 26 

infecções e doenças sexualmente transmissíveis. Virá também o Prof. Jose Antonio Turre, da 27 

Ceilândia, e alunos de projeto de extensão para testagem dessas doenças;  O SOU, em conjunto com 28 

tutores, realizarão a Oficina de Oportunidades durante o período de registro da entrada de 2/2019; A 29 

FGA está tentando realizar uma parceria com a FACIPLAC para atendimento psicológico de pronto 30 

atendimento aos alunos em risco, pois o SOU não faz esse tipo de atendimento. Prof. Rudi Els pediu 31 

para que essa comissão trabalhe com a CVV/DGP para atendimento psicológico dos alunos da FGA. 32 

Prof. Sandro Haddad pede que a comissão tenha providências emergenciais para os casos urgentes. 33 

Prof. Augusto Brasil sugeriu que, internamente, o SOU monte uma programação para, junto com a 34 
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coordenação, entrar em contato com os professores das disciplina do aluno em risco para que eles 35 

avisem da condição do aluno e que o professor notifique o SOU, caso o aluno não compareça as aulas, 36 

fazendo com que o SOU entre em contato com a família ou com aluno, para verificar se há algum 37 

problema. 07) Prof. Rudi Els informou que está aberto edital CNPQ - Programa De Ciências Nas 38 

Escolas, com valor de R$ 120.000,00. Será uma ação coordenada de projetos dentro da Faculdade para 39 

docentes que tem condição de trabalhar com ensino médio.  O prazo para solicitação é 25 ou 27 de 40 

maio de 2019. 08) Prof. Sandro Haddad informou que chegaram 10 projetores dos solicitados no ano 41 

passado. O pessoal da manutenção vai fazer um levantamento de necessidade e instalação nas salas. 42 

Solicitação de inclusão de itens extra-pauta: criação de disciplina de Processamento Digital de Sinais 43 

Aplicado a Finanças; recurso de revisão de menção do aluno Bernardo lima; Criação de disciplina de 44 

Engenharia de Software e Automotiva. Após breve discussão, o relator dos dois primeiros itens, pediu 45 

que os mesmos fossem avaliados em apenas 1 tópico. ITEM 01) Equivalência unilateral e criação de 46 

cadeia de seletividade - Tronco Comum. Prof. Matheus Bernardini (convidado) falou sobre uma 47 

reunião com o Instituto de Matemática e o SAA, sobre reformulação das disciplinas de Cálculos da 48 

FGA. O interesse inicial era separar Cálculo, mantendo o mesmo numero de créditos, por ser uma 49 

disciplina que está trazendo muita retenção no fluxo. A Matemática não foi a favor da proposta da 50 

FGA. Houveram muitos questionamentos pelo Colegiado da Matemática e sugeriram que a forma 51 

como deveriam apresentar o fluxo deveria ser mais progressiva ao invés da ideia original do Tronco 52 

Comum. Prof. Daniel Muñoz contextualizou a origem desse pedido e falou que também participou da 53 

reunião. Ele disse que a Matemática já manifestou que se tentarem continuar com o projeto, eles serão 54 

contra nos conselhos superiores e tentarão acabar com a proposta. Após discussão, prof. Daniel pediu 55 

para a Comissão levar as 03 propostas do Tronco Comum que são: Cálculo 1 semi presencial; quebrar 56 

pré-requisito de Cálculo 2 com Cálculo 3 e a divisão de Cálculo 2 em 2 disciplinas. Sugestão da 57 

coordenação é fazer um cronograma da Comissão para tentar tomar decisão interna e levar direto para 58 

CEG. ITEM 02) Troca de representante de professores Engenharia Aeroespacial. Prof. Artem 59 

Andrianov informou que o representante antigo era prof. Manuel Barcelos e agora será a prof. Gabriela 60 

Possa. O suplente será o prof. Artur Bertoldi. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 61 

ITEM 03) Transferência da disciplina PI 01 dos fluxos de todas as engenharias da Faculdade de 4º 62 

para o 7º semestre. Prof. Artem Andrianov informou que vale a pena mudar esse período, pois os 63 

alunos ainda não estão maduros para lidar com essa disciplina no 4º semestre. Ele traz a opinião do 64 

grupo de Engenharia Aeroespacial e diz que essa mudança não influencia no fluxo do curso. Prof. 65 

Luciano Noleto disse que o Colegiado de Engenharia de Energia também apoia a mudança e na época 66 

do primeiro pedido, os cursos de Eletrônica e Automotiva não eram favoráveis a mudança. Os 67 

coordenadores foram questionados sobre a importância do PI para os cursos. Houve discussão sobre o 68 
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local, ementa e metodologia da disciplina. Prof. Augusto Brasil sugeriu encaminhamento: flexibilizar o 69 

semestre de PI 01, dar um prazo para avaliar o impacto e reposicionar a disciplina. Automotiva, 70 

Energia e Aeroespacial se manifestam a favor do pedido de mudança da disciplina para o 7º semestre. 71 

Prof. Luciano Noleto  propõe manter a disciplina no 4º semestre e rever a ementa e metodologia da 72 

disciplina. Prof. Daniel Muñoz sugere consultar os professores que iniciaram a disciplina na FGA para 73 

verificar o porquê de ter sido colocada no 4º semestre. Prof. Artem informou que essa mudança é uma 74 

alteração de PPC que foi solicitado quando da visita do MEC. Após discussão, o encaminhamento é 75 

discutir o assunto nos cursos e trazer o assunto para próxima reunião de Colegiado Presencial. 76 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 04) Nova composição do NDE 77 

de Engenharia de Software. Prof. Fernando William informou que essa composição funciona desde 78 

fevereiro. Prof. Mauricio Serrano é o presidente e o prof. Renato Coral é novo membro. A composição 79 

completa é a seguinte:  professores André Barros, André Lanna, Fernando William, Carla Rocha, 80 

Renato Coral, Mauricio Serrano, como presidente, e Fabio Macedo. Não houve discussão. Colocado 81 

em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 05) Representantes CEG. Não houve 82 

interessados em representar a FGA em nenhum dos cursos. Após discussão, prof. Maria Vitória se 83 

propôs a representar a FGA na CEG e prof. Luciano Noleto como suplente. Colocado em votação, 84 

aprovado por unanimidade. Prof .Fernando Wiliam solicitou a inclusão de um item de pauta: Dupla 85 

diplomação UNB/INSA DE ROUEN. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) 86 

Criação de disciplina de Processamento Digital de Sinais Aplicado a Finanças. Prof. Daniel Muñoz 87 

contextualizou o pedido e disse que o grupo foi favorável a criação da disciplina optativa. Quem irá 88 

ministrar é o prof. Marcelino Monteiro, porém não há nenhum professor substituto. Colocado em 89 

votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 07) Recurso de revisão de menção do aluno 90 

Bernardo Lima. A comissão foi formada pelos professores Carla Rocha, Fábio Mendes e Renato Coral 91 

que decidem por manter a menção dada na primeira revisão, tendo vista que não foi adicionada 92 

nenhuma informação relevante ao processo. Após discussão o item foi retirado de pauta para melhor 93 

instrução. ITEM 08) Criação de disciplina Engenharia de Software e Automotiva. Prof. Fábio Lisboa 94 

informou que a disciplina teve um teste piloto realizado por 02 meses pelo prof. Evandro Teixeira e 95 

disse que será disciplina optativa. Não será necessária a criação de laboratórios. A disciplina será dada 96 

pelo prof. Evandro e está aberto concurso para Eletrônica para docente que irá auxiliar nessa 97 

disciplina. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 09) Dupla Diplomação 98 

UNB/INSA Rouen. Prof. Fernando William leu o parecer e disse que o pedido é entre a Engenharia de 99 

Software da UNB e Engenharia de Informática da Universidade de Rouen, na França. A comissão foi 100 

formada pelos professores Edson Alves, Rita Silva e Sebastien Rondineau. O parecer é desfavorável ao 101 

pedido, pelos cursos possuírem apenas 05 matérias em comum. Parecer colocado em votação, 102 
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aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada às dezessete horas e cinquenta e dois minutos. Eu, 103 

Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será 104 

subscrita por mim e pelo vice-presidente do Colegiado. 105 
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