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

UnB GAMA, realizada nos dez dias de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta e nove 2 

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

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

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

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

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

Software), Guilhermo Alvarez Bestard (Repres. Eng eletrônica), Tatiane Silva Evangelista 8 

(coordenadora de tronco comum), Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes (Rep. Profes. Eng. Energia), 9 

Arivane Noronha Machado (rep. DAENG) e Augusto Moreno Vilarins (rep. DAENG). Estavam 10 

ausentes: Fábio Cordeiro Lisboa (Coordenador Engenharia Automotiva - justificado), Joselma 11 

Guimarães Aguiar (Representante técnicos administrativos), Himilsys Hernández González (Rep. Prof. 12 

Eng. Automotiva), Gabriela Possa Cunha (Representante professores eng. Aeroespacial) e Leandro 13 

Xavier Cardoso (Representante dos Professores de Tronco Comum). Informes: 01) Prof. Sandro 14 

Haddad informou que o Projeto Segundo Tempo, executado pela Faculdade de Educação Física, 15 

enviou uma proposta com horários para realização de atividades, sendo que 02 monitores virão para 16 

acompanhar atividades físicas no Campus. Informou que esse projeto também contará como atividade 17 

complementar para alunos que forem participar. Hoje a tarde os monitores virão a FGA com os 18 

equipamentos das práticas. A Direção acredita que o DAENG poderá ser responsável pela locação e 19 

responsabilidade desses materiais, além da gestão de horário para utilização dos espaços. 02) CEPE – 20 

Prof. Luciano Noleto informou que todas as vagas em abertos para docentes estão em processo de 21 

provimento. O INT produziu artigos de publicidade em outros idiomas para divulgação da UnB. DAC 22 

está organizando visitas de escolas de ensino médio para divulgação e informação sobre a importância 23 

da UnB no Plano Piloto e cidades satélites. 03) Prof. Fernando William informou que na quarta 24 

passada conseguiram junto com o GDF 350 ingressos para o evento Campus Party. Houveram 25 

palestras na semana passada no auditório da FGA referentes ao assunto. 04) Prof. Fernando William 26 

também informou que virá um médico para saúde laboral na 4ª-feira na S7, iniciativa do laboratório 27 

LAPPIS. 05) Prof. Paula Meyer informou que chegaram 07 processos de reintegração e pede também 28 

que no 2/2019, a primeira reunião de Colegiado sejam apreciadas as reintegrações. 06) DAENG 29 

informou que dia 12.06 haverá assembleia do DAENG para verificar paralização no dia 14, referente 30 

aos cortes na Educação. 07) Prof. Sandro Haddad apresentou a nova administração do DAENG. 31 

Pedido de inclusão de pauta: Licença capacitação da prof. Sandra Faleiros; afastamento de longa 32 

duração prof. Paolo Gessini; discussão PI 01 e alteração de representantes de tronco comum no 33 

Colegiado. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 01) Recurso de revisão de 34 
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menção do aluno Douglas Porto Vaz, matrícula 12/0115662, de Engenharia de Energia. A Comissão 35 

foi formada pelos professores Suélia Fleury, Jorge Cormane e Daniel Muñoz para nova avaliação da 36 

disciplina Teoria de Sistemas de Conversão. O parecer da Comissão indefere o pedido. Colocado em 37 

votação, aprovado por pela maioria com 01 abstenção. Recurso Negado. ITEM 02) Criação da 38 

disciplina optativa Regulação Ambiental no Setor Energético, de Engenharia de Energia. Prof. Luciano 39 

Noleto leu o parecer e disse que é uma disciplina de 04 créditos, que será lecionada pelo prof. 40 

Fernando Scárdua. Prof. Rudi Els sugere que 01 crédito dessa disciplina seja de extensão. 10% da 41 

carga horária devem ser para créditos de extensão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 42 

05 abstenções. ITEM 03) Alteração representantes de professores do Tronco Comum no Colegiado. 43 

Prof. Tatiane Evangelista informou que o representante era prof. Leandro Cardoso. O titular será o 44 

prof. Matheus Bernardini e o suplente será prof. Vinicius Rispoli. Não houve discussão. Colocado em 45 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Discussão da Disciplina Projeto Integrador 01. 46 

Continuação da discussão iniciada na última reunião de Colegiado. Prof. Artem Andrianov informou 47 

que a disciplina deverá ser mudada no fluxo para o 7º ou 8º semestre, pois a Engenharia Aeroespacial 48 

está fazendo reestrutura do seu PPC. O item havia retornado para as áreas para verificar o impacto nos 49 

cursos. A sugestão era fazer um teste em 02 anos e conversar com os professores de PI 01 para 50 

sugestões. Software não conseguiu decidir se é adequado mover para o 7º semestre. Energia sugere que 51 

cada curso flexibilize a disciplina, mantendo a característica integradora entre cursos. Eletrônica disse 52 

que a posição correta para o curso é no 4º semestre. Prof. Rudi Els pede que acrescente 04 créditos de 53 

extensão. Houve discussão sobre a ementa. Houve discussão sobre reestruturação de créditos. Prof. 54 

Eneida Gonzales sugere que as disciplinas PI 01 e PI 02 sejam mais próximas uma da outra. Prof. Rudi 55 

Els sugere que ocorra maior integração entre os professores das disciplinas. Prof. Daniel Muñoz pede 56 

para avaliar esse item no grupo de Eletrônica. O encaminhamento é discutir a flexibilização de PI 01 57 

em 01.07. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 05) Licença 58 

capacitação prof. Sandra Faleiros Lima. Prof. Luciano Noleto contextualizou a solicitação e disse que 59 

o pedido foi feito em cima da hora, porém foi de parecer favorável. O curso a ser realizado é Novos 60 

Pensadores da Educação, em parceria com a UFBA e Universidade de Coimbra, no período de 09/19 a 61 

12/19, porém o curso é online e será realizado em Brasília. Houve discussão sobre esse tópico, além da 62 

diferença entre o curso e o plano de trabalho. A princípio, não existe substituto, apenas abertura de 63 

seleção para professor voluntário. O encaminhamento é retornar o pedido para a professora para 64 

melhor instrução. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) Afastamento de longa 65 

duração do prof. Paolo Gessini. Prof. Artem Andrianov disse que o pedido chegou em cima da hora e 66 

que não possui todos os documentos comprobatórios. O afastamento é de 40 dias. Houve discussão 67 

sobre como ele vai repor as aulas. Prof. Artem disse que vai pedir que o professor preencha novamente 68 
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o formulário para correção desses itens. O encaminhamento é aprovar o pedido, com retificação do 69 

formulário. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. A reunião foi encerrada às 70 

dezessete horas e cinquenta e um minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a 71 

presente ata que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo vice-presidente do Colegiado. 72 
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       Fernanda Rosa Leite                                         Sandro Augusto Pavlik Haddad                                          75 
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