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

FACULDADE UnB GAMA, realizada nos dezesseis dias de setembro de dois mil e dezenove, às 2 

quatorze horas e trinta e seis minutos. Estavam presentes os professores: Sandro Augusto Pavlik Haddad 3 

(vice - Presidente), Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral), Fabiano Araújo Soares (coordenador de 4 

eng. Eletrônica), Guilhermo Alvarez Bestard (Repres. Eng eletrônica), Fernando William Cruz 5 

(Coordenador de eng. Software), Milene Serrano (Rep. Prof. Software), Luciano Gonçalves Noleto 6 

(Coordenador de Eng. Energia), Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes (Rep. Profes. Eng. Energia), 7 

Rudi Henri Van Els (Coordenador de extensão), Tatiane Silva Evangelista (coordenadora de tronco 8 

comum), Matheus Bernardini de Souza (Representante dos Professores de Tronco Comum), Fábio 9 

Cordeiro Lisboa (Coordenador Engenharia Automotiva),  Himilsys Hernández González (Rep. Prof. 10 

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

Guimarães Aguiar (Representante técnicos administrativos). Estavam ausentes: Augusto César de 12 

Mendonça Brasil (presidente), Artem Andrianov (coordenador de Eng. Aeroespacial), representantes 13 

DAENG. INFORMES: 01) O professor Sandro Haddad informou sobre a inauguração do prédio 14 

LDTEA, que acontecerá no dia 19.09 às 10h00 e que estão todos convidados a participarem do 15 

cerimonial. Ele também informou sobre a criação da comissão formada pelo conselho para organizar os 16 

espaços físicos da FGA. Ressaltou também a relevância dos trabalhos realizados pela comissão anterior. 17 

02) O professor Sandro Haddad elogiou o trabalho dos coordenadores em dialogar sobre problemas 18 

técnicos nas salas de aula e laboratórios da FGA, em prol de diagnosticar estes espaços. Ele destacou a 19 

importância dessa atitude e pontuou a situação das ordens de serviços pendentes como sendo um entrave 20 

para as melhorias estruturais. 03) O professor Fábio Lisboa informou que o contrato de comodato do 21 

Toyota Prius foi renovado. Ele também deu destaque ao programa “Rota 2030”, que propõe novas metas 22 

de eficiência energética nos modelos de veículos. 04) O professor Luciano Noleto informou sobre o 2º 23 

Simpósio de Indicadores de Fluxo da Educação Superior da Universidade de Brasília e a relevância dos 24 

dados fornecidos por este para gestão acadêmica. Destacou também que o índice de evasão dos cursos 25 

da FGA está baixo em comparação com as instituições privadas e que se mantem na normalidade. Ele 26 

pontuou sobre o 1° Encontro de Coordenadores de Graduação de 2019, que ocorrerá no dia 20 de 27 

setembro. Foi informado a respeito do novo sistema de graduação e EAD; novo sistema SIGAA; a 28 

discussão sobre a inserção de atividades de extensão na carga horária da graduação. 05) O professor 29 

Rudi Henri informou sobre o questionário de extensão a ser preenchido pelos coordenadores. 06) A 30 

professora Paula Meyer informou sobre o interesse em propor oferta de disciplina à distância e 31 

semipresencial. Ela também divulgou o evento da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 32 

Universidade de Brasília (UnB), que tem por objetivo disseminar o Programa Avalia UnB 2019, o qual 33 

visa discutir temas como o relatório de autoavaliação, o Plano de Autoavaliação 2017-2019 da UnB, a 34 
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Pesquisa de Egressos, os Resultados do Enade, CPC e outros insumos de avaliação e resultados da última 35 

avaliação externa, sendo uma excelente oportunidade para a comunidade conhecer e se manifestar acerca 36 

dos processos avaliativos da UnB. 07) A professora Tatiane Evangelista informou sobre a necessidade 37 

de divulgação do Programa de Tutoria Especial aos PPNE, porque muitos alunos não estão cadastrados, 38 

na FGA têm apenas 25 alunos cadastrados. O programa tem o objetivo de fornecer apoio acadêmico a 39 

estudantes com deficiência e necessidades educacionais específicas regularmente matriculados na UnB 40 

e atendidos no PPNE (tutorados) por meio de outros estudantes (tutores) com o acompanhamento do 41 

professor da disciplina e do PPNE. 08) O professor Fernando William Cruz informou sobre a 42 

participação intensiva dos professores e alunos da área de software em eventos sistemáticos. Ele 43 

destacou a 24º Maratona de Programação que é um evento de grande aprendizado para os alunos e que 44 

tem participação dos professores da FGA. Ele pontuou a participação dos professores Bruno César Ribas 45 

e Edson Alves. O professor Sandro Haddad ressalta a importância do planejamento orçamentária para 46 

resguardar incentivos financeiros para as equipes de competição. 09) O professor Fernando William 47 

Cruz informou sobre a importância de internacionalização do site da FGA, com o intuito de fornecer 48 

acesso para outras nações. O professor Sandro Haddad destacou a necessidade da manutenção do site e 49 

da contratação de estagiários para esse serviço. 10) Professor Fabiano Soares informa que o PPC da 50 

Eletrônica será avaliado no dia 17.09 no CEPE. 11) O professor Rudi Henri informou que irá ocorrer a 51 

Mostra de Curso na Semana Universitária (23 a 27.09), tanto no Darcy Ribeiro como na FGA. Ele 52 

solicitou aos coordenadores que divulguem este evento. 12) O professor Sandro Haddad informou sobre 53 

o Decreto N° 9.991, de 28 de agosto de 2019 que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 54 

de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos 55 

da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de 56 

desenvolvimento. Segundo ele, o DGP está realizando uma análise minuciosa deste decreto. O professor 57 

destaca alguns pontos que afetam diretamente os servidores da FGA e aconselha a leitura deste 58 

documento. Após os informes, foram solicitadas as inclusões dos seguintes itens de pauta: reintegração 59 

Natan Barbosa – Eng. Eletrônica, proposto pelo prof. Fabiano Soares; reintegração Guilherme Calháo – 60 

Eng. Eletrônica, pelo prof. Fabiano Soares; relato sobre a comissão de PI 1 e PI 2, proposto pela profa. 61 

Paula Meyer; equivalência de disciplinas: Eng. Econômica (FGA) e Eng. Econômica (FT), proposto pela 62 

profa. Paula Meyer; proposta de definir a disciplina: Métodos e Técnicas da Escrita Científica, como 63 

optativa no currículo de Engenharia Automotiva, proposto pelo prof. Fábio Lisboa; reorganização de 64 

conteúdo das disciplinas de Mecânica dos Sólidos 1 para a Engenharia e Mecânica dos Sólidos 2, 65 

proposto pelo prof. Fábio Lisboa; equivalência de disciplinas do curso de Engenharia de Software da 66 

FGA com o Departamento de Ciência da Computação (CIC) de forma unilateral, proposto pelo prof. 67 

Fernando William; pedido de licença capacitação do prof. Giovanni Almeida Santos, proposto pelo prof. 68 
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Fernando William.  ITEM 01) Reintegração Otávio De Medeiros Roarelli, matrícula: 12/0053403. O 69 

parecer foi realizado pela prof. Tatiane Evangelista que informou que o motivo de desligamento foi 70 

jubilamento e este é o terceiro pedido de reintegração. Por entrar em desacordo com o artigo 5a da 71 

Instrução Normativa da CEG/DEG, o parecer é desfavorável ao pedido de reintegração. Colocado em 72 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 02) Reestruturação das disciplinas de Cálculo da FGA. O 73 

relator, prof. Luciano Noleto, leu o parecer da Comissão formada pelos professores Thiago Kurudez, 74 

Evandro Teixeira, Fabiano Araújo, Luciano Noleto, Fábio Macedo e Tatiane Evangelista. Este tópico 75 

vem de discussão em reuniões anteriores de Colegiado e anteriormente haviam solicitado a apresentação 76 

de 03 propostas aos NDEs dos cursos: 01) não realizar alterações; 02) acatar a sugestão do curso de 77 

Matemática, fazendo inversão e quebra de pré-requisitos de C2 com C3; 03) ou seguir com a proposta 78 

original da FGA, de atribuir 4 créditos para Cálculos, 4 créditos para EDO e a criação da disciplina 79 

Introdução à Geometria Analítica (2 créditos no 1a semestre). Decidiu-se pela opção 03 por unanimidade 80 

entre os cursos. Colocado em discussão a profª. Tatiane Evangelista apresenta aos membros do 81 

Colegiado os cálculos utilizados nas engenharias. O Colegiado discutiu sobre os trâmites, que essa 82 

proposta de Reestruturação das disciplinas de Cálculo da FGA passará para concretizar a aprovação nas 83 

instâncias superiores da UnB, como a CEG e o CEPE, destacando os seus desafios para este fim. A 84 

reunião foi interrompida para que fosse dado o seguinte informe: 13) O prof. Fábio Lisboa apresenta o 85 

visitante, tenente Geslei do Corpo de Bombeiros, para apresentar sua programação junto a FGA, com o 86 

objetivo de orientar a comunidade acadêmica nas ocorrências de incêndios. De acordo com ele, no dia 87 

10.10 às 09h00, a palestra “Combate a Incêndios”, será ministrada aos servidores. Após esse evento os 88 

participantes irão a um local, a se definir, nas redondezas da FGA, para a prática de campo, ou seja, um 89 

treinamento com uma simulação de incêndio. No dia 18.10 às 09h00, haverá o treinamento de abandono 90 

escolar, que visa orientar a comunidade acadêmica na evacuação dos prédios em casos de incêndios. 91 

Após a saída do tenente, a discussão do ITEM 02 foi retomada. A conversa se encaminhou para o 92 

objetivo de articular em nível de Direção e Decanato essa proposta. Ficou acordado entre os membros 93 

aprovar o andamento do processo, não a sua implementação. Colocado em votação, aprovado por 94 

unanimidade. ITEM 03) Cadeia de seletividade das Engenharias. Prof. Tatiane Evangelista fez o parecer 95 

e informou que todas as disciplinas são da área do Ciclo Básico dos cursos de Engenharias da FGA e 96 

foram criadas na forma optativa nos currículos até a formalização da alteração curricular dos PPCs dos 97 

cursos citados. A cadeia de seletividade se dará da forma que segue: Cálculo 1 e 2 e 3 ou Cálculo 1 e 98 

Cálculo para Engenharia 2 e 3 e Equações Diferenciais Ordinárias e Introdução a Geometria Analítica 99 

ou Cálculo para Engenharia 1 e 2 e 3 e Equações Diferenciais Ordinárias e Introdução a Geometria 100 

Analítica ou Cálculo 1 e 2 e Cálculo para Engenharia 2 e 3 e Introdução a Geometria Analítica. Colocado 101 

em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Equivalência unilateral. O parecer foi realizado pela 102 
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prof. Tatiane Evangelista que solicita equivalência unilateral das disciplinas Cálculo 1 E 2 E 3 PARA 103 

Cálculo para Engenharia 1 E 2 E 3 E Equações Diferenciais Ordinárias E Introdução à Geometria 104 

Analítica. Ela informa que as disciplinas de destino estão criadas na forma optativa no currículo dos 105 

cursos de Engenharias da FGA até a alteração curricular dos PPCs dos cursos. Colocado em votação, 106 

aprovado por unanimidade. ITEM 05) Outorga Antecipada EDSON THIAGO NASCIMENTO DE JESUS, 107 

matrícula 10/0099033. O parecer foi realizado pelo coordenador do curso de Engenharia de Energia, 108 

Luciano Gonçalves Noleto, que é favorável a solicitação de outorga antecipada. Colocado em votação, 109 

aprovador por unanimidade. ITEM 06) Reintegração Natan Ramos Barbosa, matrícula: 14/0029371. O 110 

parecer foi realizado pelo prof. Fabiano Araújo Soares, que informou que o motivo de desligamento foi 111 

pelo não cumprimento mínimo de créditos e este é o primeiro pedido de reintegração. O parecer é 112 

favorável. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 07) Reintegração Guilherme João 113 

Soares Calháo, matrícula: 17/0104460. O parecer foi realizado pelo prof. Fabiano Araújo Soares, que 114 

informou que o motivo de desligamento foi por causa de terceira reprovação em disciplina obrigatória. 115 

De acordo com o professor, como um conhecimento sólido de matemática e física são quesitos 116 

necessários em um curso de engenharia eletrônica, e as notas do aluno em disciplinas básicas desses 117 

conteúdos são baixas, o parecer é desfavorável a reintegração do aluno. Colocado em votação, aprovado 118 

pela maioria, com 3 abstenções. ITEM 08) A professora Paula Meyer realizou seu relato sobre a 119 

Comissão de PI 1 e PI 2 destacando sua importância para a formação dos alunos. De acordo com ela, os 120 

professores dessas disciplinas reuniram-se para discutir mudanças e melhorias nas duas disciplinas. Foi 121 

relatado por professores de PI2 que muitos alunos da disciplina têm apresentado diversas dificuldades 122 

que atrasam o andamento da mesma. Portanto, os professores propuseram a unificação da documentação 123 

apresentada, ao final da disciplina de PI 1, pelos alunos, respondendo aos mesmos conteúdos cobrados 124 

em PI 2, com o propósito de diminuir estreitar os conteúdos entre essas disciplinas e proporcionar aos 125 

alunos maior eficiência na execução de projetos de engenharia.  Colocado em discussão o prof. Sandro 126 

Haddad sugeriu encaminhar essa proposta para ser dialogada nos NDEs dos cursos de engenharia. 127 

Colocado em votação, aprovado por maioria. ITEM 09) A profª. Paula Meyer expõe o pedido do aluno 128 

André de Medeiros para a análise de equivalência das disciplinas: FT/EPR - 176681 - 129 

Engenharia Econômica e FGA - 193321 - Engenharia Econômica. Ela resolveu conceder a equivalência 130 

pelo fato do Plano de Ensino de ambas as disciplinas serem compatíveis com quase 90% dos assuntos 131 

retratados nas ementas.  Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 10) O prof. Fábio 132 

Lisboa apresentou ao Colegiado sua proposta de definir a disciplina: Métodos e Técnicas da Escrita 133 

Científica, como optativa no currículo de Engenharia Automotiva. Colocado em votação, aprovado pela 134 

maioria com 1 abstenção. ITEM 11) Reorganização de conteúdo das disciplinas de Mecânica dos 135 
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Sólidos 1 para a Engenharia e Mecânica dos Sólidos 2 para a Engenharia apresentado pelo prof. Fábio 136 

Lisboa. Após discussão, foi decido retirar o item da pauta e encaminhar para os NDEs. ITEM 12) 137 

Equivalência de disciplinas do curso de Engenharia de Software da FGA com o Departamento de Ciência 138 

da Computação (CIC) de forma unilateral. O professore Fernando William Cruz mencionou que esta 139 

proposta foi aprovada no NDE. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 13) Pedido de 140 

licença capacitação do prof. Giovanni Almeida Santos. O pedido foi aprovado pelo grupo de professores 141 

do curso de Engenharia de Software. O prof. Fernando William Cruz apresentou o pedido para o 142 

Colegiado. Colocado em votação o mérito acadêmico do prof. Giovanni, aprovado por unanimidade.  A 143 

reunião foi encerrada em dezesseis dias de setembro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e quinze 144 

minutos. Eu, Gustavo Aires de Castro, Técnico em Assuntos Educacionais, lavrei a presente ata que após 145 

lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo vice-presidente do Colegiado. 146 

 147 

       Gustavo Aires de Castro                                   Sandro Augusto Pavlik Haddad                                         148 

       Técnico em Assuntos Educacionais         Vice - Presidente do Colegiado                               149 


