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ATA DA NONA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2019 DA FACULDADE UnB 1 

GAMA, realizada no primeiro dia de julho 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), Fábio Cordeiro Lisboa (Coordenador Engenharia 5 

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

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

Joselma Guimarães Aguiar (Representante técnicos administrativos), Himilsys Hernández González 10 

(Rep. Prof. Eng. Automotiva), Gabriela Possa Cunha (Representante professores eng. Aeroespacial), 11 

Matheus Bernardini de Souza (Representante dos Professores de Tronco Comum) e Júlio César 12 

Schneider (rep. DAENG). Estavam ausentes: Daniel Maurício Muñoz Arboleda (coordenador de eng. 13 

Eletrônica-justificado). Informes: 01) CEPE. Prof. Luciano Noleto informou que o DEG abriu curso 14 

de formação para os coordenadores participarem do ENADE. Já está fazendo cadastro e ambientação 15 

no sistema. 02) CEPE – Prof. Luciano Noleto informou que o DPI está divulgando portfólio para 16 

posterior institucionalização de laboratórios. 03)CEPE – Prof. Luciano Noleto informou que a UNB 17 

não irá mais aderir ao SISU e SiSUnb por conta da evasão dos cursos. 04) Prof. Paula Meyer informou 18 

que a colação de grau antecipada será em 24.07, pois as notas serão apropriadas em 20.07. 05) Prof. 19 

Paula Meyer informou que a Calourada / Recepção de Alunos de 2º/2019, será realizado em 12.08, 20 

durante o dia todo no auditório. 06) Prof. Paula Meyer informou que dia 12.07 será realizado o dia do 21 

Engenheiro com a presença do CREA. Pedido de inclusão de itens de pauta: Reintegrações..... licença 22 

capacitação prof. Sandra Lima; Ajuste de laboratórios para comportar disciplinas de Engenharia de 23 

Software; uso do Auditório; e afastamento para pós doutorado do prof. Jungpyo Lee em 2020. 24 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 01) Parecer da Comissão da Nova 25 

Reestruturação de Cálculos da FGA. Comissão nomeada no final de maio e renomeada com inclusão 26 

de representantes de aeroespacial. A comissão foi formada pelos professores Thiago Felippe Kurudez 27 

(Eng. Aeroespacial), Evandro Teixeira (Eng. Automotiva), Fabiano Araújo (Eng. Eletrônica), Luciano 28 

Noleto (Eng. Energia), Fábio Macedo (Eng. Software) e Tatiane Evangelista (Engenharias). Em 29 

reunião, houveram 03 encaminhamentos: Opção 1) Não alterar as disciplinas de Cálculo; Opção 2) 30 

Acatar sugestão do MAT - inversão e quebra de pré-requisito de C2 com C3; Opção 3) Seguir com a 31 

proposta original dos Cálculos da FGA, ou seja, Cálculos de 4 créditos, EDO de 4 créditos e a criação 32 

da disciplina Introdução à Geometria Analítica (2 créditos no 1º semestre). A relatora foi a professora 33 

Tatiane e ela informou que em consulta aos cursos, a votação foi na opção 03. Prof. Luciano Noleto 34 
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informou que, como a decisão não foi unanime, ao levar para conselhos superiores, o item de pauta 35 

pode ficar fragilizado e não ser aprovado. Após discussão, prof. Luciano Noleto pede vistas do 36 

processo. O pedido deverá ser apresentado na segunda reunião de Colegiado do 2º semestre. Colocado 37 

em votação, aprovado por unanimidade. Prof. Sandro Pavlik começou a presidir a reunião. ITEM 02) 38 

Reintegração Artur de Souza Aguiar, matrícula 17/0120066 - Tronco Comum. Prof. Tatiane 39 

Evangelista leu o parecer e disse que ele reprovou 03 vezes em disciplina obrigatória. O parecer é 40 

desfavorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 03 abstenções. 41 

Reintegração negada. ITEM 03) Reintegração Ana Beatriz Rodrigues da Rocha, matrícula 42 

16/0110688 – Tronco Comum. Prof. Tatiane Evangelista informou que a aluna não cumpriu o mínimo 43 

de créditos. O parecer é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 44 

04) Reintegração Israel Silva Nunes, matrícula 17/0121267 – Tronco Comum. Prof. Tatiane 45 

Evangelista fez o parecer e informou que ele reprovou 03 vezes em disciplina obrigatória. O parecer é 46 

desfavorável. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 04 abstenções. Reintegração Negada. 47 

ITEM 05) Reintegração Paulo Gabriel Mendes dos Santos, matrícula 14/0157832 – Engenharia 48 

Aeroespacial. Prof. Artem Andrianov leu o parecer e disse ser favorável ao pedido. Houve discussão 49 

sobre o fato do aluno ter citado a FGA como um ambiente hostil. Colocado em votação, aprovado pela 50 

maioria com 01 abstenção. ITEM 06) Reintegração Larissa Nunes de Lima, matrícula 16/0152879 – 51 

Engenharia Aeroespacial. Prof. Artem Andrianov leu o parecer e informou que a aluna foi desligada 52 

por ter abandonado o curso. O parecer é favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em 53 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 07) Reintegração Gustavo Queiroz Veloso, matrícula 54 

16/0123747 – Engenharia Eletrônica. O parecer foi realizado pelo prof. Daniel Muñoz, mas quem 55 

relatou foi prof. Guillermo Alvarez. O aluno não cumpriu o mínimo de créditos. O parecer é favorável 56 

ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. 57 

ITEM 08) Reintegração Messias Fernandes Lima, matrícula 11/0037251 – Engenharia Eletrônica. O 58 

parecer foi realizado pelo prof. Daniel Munõz e relatado pelo prof Guillermo Alvarez. O aluno foi 59 

desligado por abandono e por ter reprovado 3 vezes em disciplina obrigatória. O parecer é favorável. 60 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Pedido de inversão de pauta: subir as duas 61 

reintegrações extra pauta e colocar em bloco. Aprovado por unanimidade. ITEM 09) Reintegração 62 

Francisco Barroso de Carvalho Neto, matrícula 14/0139672 – Engenharia de Energia. Prof. Luciano 63 

Noleto fez o parecer e informou ser favorável ao pedido. O aluno não cumpriu o mínimo de créditos. 64 

Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 10) Reintegração João 65 

Paulo Teodoro Mendonça, matrícula 11/0014243 – Engenharia Automotiva. Prof. Fábio Lisboa leu o 66 

parecer e foi favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. 67 

ITEM 11) Reintegração Mateus Coelho Santos, matrícula 12/0129345 – engenharia automotiva. Prof. 68 
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Fábio Lisboa fez o parecer e foi desfavorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela maioria 69 

com 04 abstenções. Reintegração negada. ITEM 12) Pedido de professor voluntário Engenharia de 70 

Software. Prof. Fernando Cruz foi o relator e informou que Ricardo Augusto Martins será o professor 71 

voluntário. O parecer é favorável ao pedido. Ele já faz parte do laboratório LAPPIS e contribui 72 

informalmente em projetos de outros professores. O prof. Renato Coral é quem fará a supervisão. 73 

Houve discussão sobre a formação acadêmica do professor. Colocado em votação, aprovado por 74 

unanimidade. ITEM 13) Recurso de revisão de menção do aluno Bernardo Henrique Rosa Lima, 75 

matrícula 14/0131973 – engenharia de Software. Prof. Fernando Cruz leu o parecer e informou que 76 

esse pedido havia sido retornado para a Comissão para melhores instruções. A comissão foi formada 77 

pelos professores Carla Rocha, Fábio Mendes e Renato Coral. A justificativa do aluno é que o 78 

professor não foi claro na pontuação da questão que ele cita na solicitação. Após análise pela 79 

Comissão, eles pedem que o professor altere a menção do aluno para MM, sendo favorável ao pedido 80 

de revisão de menção do aluno. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. 81 

ITEM 14) Ata 08 de Colegiado Virtual. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela 82 

maioria com 02 abstenções. ITEM 15) Discussão disciplina Projeto Integrador 01. Prof. Paula Meyer 83 

informou que houve reunião com os professores de   PI 01 e PI 02 e a decisão foi de ter um espaço 84 

entre as disciplinas que encaixassem conteúdos de gestão de projetos. Foi solicitado aos NDES as 85 

disciplinas que poderiam encaixar gestão de projetos nas suas ementas. Outra provável decisão era que 86 

só iria para PI 02 quem tiver feito PI 01 , independente da posição dentro do fluxo. Os coordenadores 87 

estão aguardando resposta dos grupos quanto a estas questões. Prof. Artem Andrianov foi o solicitante 88 

desta alteração de mudança de disciplina no fluxo e disse que após discussão com o curso de 89 

Engenharia Aeroespacial vai retirar o pedido de realocação. Energia, Eletrônica e Automotiva deram 90 

sugestões para as disciplinas. O encaminhamento é que a Comissão traga proposta de reestruturação de 91 

PI 01 para discussão para a segunda reunião de Colegiado do segundo semestre de 2019. Os 92 

coordenadores encaminharão os nomes para participar da Comissão até terça da semana que vem. 93 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 16) Discussão troca de 94 

Coordenação Geral. Prof. Sandro Haddad informou que o mandato da professora Paula Meyer já se 95 

encerrou e que o processo de escolha era feito através de Colegiado Estendido, que não existe mais. 96 

Houve discussão sobre as atribuições do coordenador e as formas para votação. Prof. Paula manifestou 97 

interesse na recondução. O encaminhamento é levar para as áreas para verificar se existem outros 98 

interessados na Coordenação. ITEM 17) Licença Capacitação prof. Sandra Maria Faleiros Lima. O 99 

pedido havia retornado para professora para melhores instruções e agora retornou com novas 100 

informações. Prof. Luciano Noleto disse que ela reformulou todos os pedidos solicitados pelo 101 

Colegiado, porém informa que a professora não colocou nenhum professor do quadro para substituí-la 102 
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durante o período da licença. A sugestão é apreciar o mérito, restituindo o processo, condicionado à 103 

alteração do formulário, incluindo o nome do professor do quadro. O parecer é favorável. Colocado em 104 

votação, aprovado pela maioria com 03 abstenções. ITEM 18) Ajuste de laboratórios para comportar 105 

disciplinas de Engenharia de Software. Prof. Fernando Cruz informou que em função de aulas práticas, 106 

pede que atendam as necessidades da sala i6: que as máquinas do laboratório tenham 02 ou 03 placas 107 

de rede; substituir um notebook de cada bancada por desktops; rede de internet específica para sala de 108 

aula. Necessidades para I10, S10, I6, I7 e Mocap: Mudança na rotina de manutenção das máquinas dos 109 

laboratórios; Deixar algumas bancadas livres e com estrutura (tomadas e ponto de rede); instalar 110 

um wi-fi local no laboratório; Melhorar e garantir, durante todo o semestre, a infraestrutura de 111 

cabeamento nos equipamentos do laboratório; verificar a possibilidade de deixar dual-boot nos 112 

computadores que só tem Windows instalado. Houve discussão sobre atas de registro para solicitação 113 

de equipamentos e o processo de conserto dos equipamentos que a FGA já possui. Houve discussão 114 

sobre o impacto dessas mudanças em outras disciplinas. O encaminhamento é que os professores 115 

Fernando Cruz e Thiago Alves e a técnica Joselma vão ao CPD para verificar viabilidade de colocar 116 

desktops na I6. Adicionar o prof. Fernando Cruz e Joselma no ato de Comissão de TI. Colocado em 117 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 19) Uso do anfiteatro. Prof. Artem Andrianov 118 

contextualizou a situação, informando que o auditório estava ocupado no horário já reservado para 119 

uma aula. Prof. Artem sugere rodízios de aulas no auditório. Tentar aliviar a carga horária do auditório. 120 

Prof. Augusto Brasil mencionou a falta de respeito de alguns professores e pede que os coordenadores 121 

façam a gestão de pessoas com os cursos. Prof. Paula Meyer pede que seja feito rodízio de todas as 122 

salas. O encaminhamento é que a Coordenação irá soltar um comunicado com os itens mencionados. 123 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 20) Afastamento para pós doutorado do prof. 124 

JungPyo Lee para 2020. Prof. Artem Andrianov informou que o professor fará um curso de 125 

Aeroespacial na Coréia. Ele já preencheu os formulários e fez o processo. Prof. Domenico analisou o 126 

processo e disse que será benéfico para o curso. Ele mencionou as disciplinas que o professor leciona e 127 

disse que as disciplinas que o professor leciona não serão ofertadas no semestre do afastamento, sendo 128 

trocada por uma que só é ofertada anualmente. Falta apenas informar quem vai ficar responsável pela 129 

carga horário do docente. O processo é de 28.01.2020 a 27.01.2021. Colocado em votação, aprovado 130 

pela maioria com 01 abstenção. A reunião foi encerrada às dezoito horas e quarenta e dois minutos. 131 

Eu, Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será 132 

subscrita por mim e pelo vice-presidente do Colegiado.       133 

       Fernanda Rosa Leite                                         Sandro Augusto Pavlik Haddad                                          134 
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