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

UnB GAMA, realizada nos doze dias de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta 2 

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

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

Maurício Muñoz Arboleda (coordenador de eng. Eletrônica), Artem Andrianov (coordenador de Eng. 5 

Aeroespacial), Rudi Henri Van Els (Coord. de extensão), Fernando William Cruz (Coordenador de 6 

eng. Software), Milene Serrano (Rep. Prof. Software), Guilhermo Alvarez Bestard (Repres. Eng 7 

eletrônica), Tatiane Silva Evangelista (coordenadora de tronco comum), Matheus Bernardini de Souza 8 

(Representante dos Professores de Tronco Comum), Himilsys Hernández González (Rep. Prof. Eng. 9 

Automotiva), Gabriela Possa Cunha (Representante professores eng. Aeroespacial), Roseany de 10 

Vasconcelos Vieira Lopes (Rep. Profes. Eng. Energia), Joselma Guimarães Aguiar (Representante 11 

técnicos administrativos). Estavam ausentes: Fábio Cordeiro Lisboa (Coordenador Engenharia 12 

Automotiva), Luciano Gonçalves Noleto (Coordenador de Eng. Energia) e representantes DAENG. 13 

INFORMES: 01)  ITEM 01) Renovação Projeto de Extensão Catavento. O projeto está ativo desde 14 

2017, é realizado com escolas públicas de ensino médio da região de abrangência do campus Gama  e 15 

conta com a participação de quatro professoras da FGA e um professor da FT além de outros 16 

colaboradores. O projeto é coordenado pela prof. Maura Angélica Milfont Shzu. Colocado em votação, 17 

aprovado com 14 votos a favor. ITEM 02) Renovação Projeto de Extensão Kart Gama. O projeto 18 

conta com uma equipe de 7 professores do curso de engenharia automotiva da FGA, se propõe a 19 

realizar diversas atividades direcionadas ao público interno e externo da FGA e está em sua primeira 20 

renovação. O projeto é coordenado pelo prof. Felipe Chagas Storti. Colocado em votação, aprovado 14 21 

votos a favor. ITEM 03 Outorga Antecipada Edson Thiago Nascimento de Jesus, matrícula 22 

10/0099033. O parecer foi realizado pelo prof. Luciano Noleto e é favorável ao pedido. Ele justifica o 23 

parecer informando que o aluno precisa de apenas 01 crédito para se formar. Colocado em votação, 24 

aprovado com 13 votos a favor e 01 abstenção. ITEM 04) Dupla diplomação entre UNG/FGA e 25 

ENSIAME/FR – Engenharia de Energia. O parecer foi realizado pelo prof. Luciano Noleto, que 26 

informa que o pedido será realizado entre o curso de Engenharia de Energia da UnB com a Escola 27 

Nacional Superior de Engenharia em Computação, Automação, Mecânica, Energia e Eletrônica de 28 

Valenciennes (ENSIAME)/França, na área de Mecânica e Energia. Colocado em votação, aprovado 29 

com 10 votos a favor e 04 abstenções. ITEM 05) Reintegração ALYSSON MATEUS GONÇALVES DE 30 

QUEIROZ, matrícula 18/0012011. O parecer foi realizado pela prof. Tatiane Evangelista, que 31 

informa que o aluno foi desligado por ter reprovado 3 vezes em disciplinas obrigatórias e é 32 

desfavorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado com 11 votos a favor e 02 abstenção. ITEM 33 
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06) Reintegração AMANDA DOS SANTOS LINS, matrícula 18/0012151. O parecer foi realizado pela 34 

prof. Tatiane Evangelista, que informa que a aluna foi desligada por reprovar 3 vezes em disciplina 35 

obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado com 11 votos a favor e  03 36 

abstenções. ITEM 07) Reintegração JOÃO PAULO CRISOSTO VARGAS, matrícula 18/0144731. O 37 

parecer foi realizado pela prof. Tatiane Evangelista, que informa que o motivo do desligamento foi 38 

ter sido reprovado 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em votação, 39 

aprovado com 10 votos a favor e 04 abstenções. ITEM 08) Reintegração PEDRO HENRIQUE AMARAL 40 

MOREIRA, matrícula 16/0141222. O parecer foi realizado pela prof. Tatiane Evangelista, que 41 

informa que o aluno foi desligado por ter reprovado 3 vezes em disciplinas obrigatórias e é 42 

favorável ao pedido.  Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 09) Reintegração 43 

PEDRO CÉSAR DANTAS DUARTE, matrícula 17/0163725. O parecer foi realizado pela prof. Tatiane 44 

Evangelista, que informa que o motivo do desligamento foi não cumprir o mínimo de créditos do 45 

Curso de Engenharias e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  46 

ITEM 10) Reintegração MIKAELY CRUZ SILVA, matrícula 18/0025376. O parecer foi realizado pela 47 

prof. Tatiane Evangelista, que informa que o motivo do desligamento foi não cumprir o mínimo de 48 

créditos do Curso de Engenharias e é favorável ao pedido.  Colocado em votação, aprovado por 49 

unanimidade. ITEM 11) Reintegração CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO BARROS, matrícula 50 

18/0062905. O parecer foi realizado pela prof. Tatiane Evangelista, que informa que o aluno foi 51 

desligado por não cumprir o mínimo de créditos do Curso de Engenharias e é desfavorável ao 52 

pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 12) Reintegração LUCAS RIBEIRO DE 53 

LIMA, matrícula 17/0121828. O parecer foi realizado pela prof. Tatiane Evangelista, que informa 54 

que o aluno foi desligado por não cumprir o mínimo de créditos do Curso de Engenharias e é 55 

desfavorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  ITEM 13) Reintegração 56 

LUCAS HENRIQUE LACERDA ALMEIDA, matrícula 17/0108864. O parecer foi realizado pelo prof. 57 

Artem Andrianov, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina 58 

obrigatória e é desfavorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 14) 59 

Reintegração Leonardo Kleber Lopes de Oliveira, matrícula 17/0148777. O parecer foi realizado pelo 60 

prof. Artem Andrianov, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina 61 

obrigatória e é desfavorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 15) 62 

Reintegração Renato Santos Cruz, matrícula 14/0160990. O parecer foi realizado pelo prof. Artem 63 

Andrianov, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é 64 

favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 16) Reintegração 65 
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Cássia Vieira Marques, matrícula 17/0161773. O parecer foi realizado pelo prof. Artem Andrianov, 66 

que informa que a aluna foi desligada por não cumprir condição de créditos mínimos e é favorável ao 67 

pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 17) Reintegração IRAMON DE 68 

SOUZA LEMOS FILHO, matrícula 16/0008549.  O parecer foi realizado pelo prof. Artem Andrianov, 69 

que informa que o aluno foi por não cumprir condição de créditos mínimos e é favorável ao pedido. 70 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 18) Reintegração Luis Henrique Braga de 71 

Sousa, matrícula 16/0134447.  O parecer foi realizado pelo prof. Artem Andrianov, que informa que o 72 

aluno foi desligado por não cumprir condição de créditos mínimos e é favorável ao pedido. Colocado 73 

em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 19) Reitegração Adriel Antunes Simões de Lima, 74 

matrícula 15/0004257. O parecer foi realizado pelo prof. Artem Andrianov, que informa que o aluno 75 

foi desligado por não cumprir condição de créditos mínimos e é favorável ao pedido. Colocado em 76 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 20) Reintegração Douglas Alves Brandão, matrícula 77 

13/0008290. O parecer foi realizado pelo prof. Artem Andrianov, que informa que o aluno foi 78 

desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em 79 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 21) Reintegração JOÃO PEDRO MACEDO FARIA, 80 

matrícula 14/0177035. O parecer foi realizado pelo prof. Artem Andrianov, que informa que o aluno 81 

foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em 82 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 22) Reintegração Marcelo Alves Rodrigues, matrícula 83 

17/0109674. O parecer foi realizado pelo prof. Luciano Noleto, que informa que o aluno foi desligado 84 

por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em votação, 85 

aprovado por unanimidade. ITEM 23) Reintegração A reunião foi encerrada nos vinte e seis dias do 86 

mês de junho, às vinte e duas horas. Eu, Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a presente 87 

ata que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo vice-presidente do Colegiado. 88 

 89 

       Fernanda Rosa Leite                                         Sandro Augusto Pavlik Haddad                                          90 
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