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

FACULDADE UnB GAMA, realizada nos sete dias de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze 2 

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

Presidente), Augusto César de Mendonça Brasil (Presidente), Fabiano Araújo Soares (coordenador de 4 

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

(Coordenador de eng. Software), Milene Serrano (Rep. Prof. Software), Artem Andrianov (coordenador 6 

de Eng. Aeroespacial), Luciano Gonçalves Noleto (Coordenador de Eng. Energia), Roseany de 7 

Vasconcelos Vieira Lopes (Rep. Profes. Eng. Energia), Rudi Henri Van Els (Coordenador de extensão), 8 

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

Lisboa (Coordenador Engenharia Automotiva),  Gabriela Possa Cunha (Representante professores eng. 10 

Aeroespacial), Joselma Guimarães Aguiar (Representante técnicos administrativos), Matheus Sousa 11 

(presidente DAENG) e Arivane Machado (representante DAENG). Estavam ausentes: Paula Meyer 12 

Soares (Coordenadora Geral - justificado), Tatiane Silva Evangelista (coordenadora de tronco comum - 13 

justificado), Himilsys Hernández González (Rep. Prof. Eng. Automotiva – justificada). INFORMES: 14 

01) Prof. Fabiano Araújo informou que o PPC de Eletrônica foi aprovado pela CEG e foi implementado. 15 

Agora estão em processo de revisão para, após, devolver ao SAA para posterior encaminhamento ao 16 

CEPE. 02) Prof. Luciano Noleto falou sobre que a Semana Universitária no Darcy Ribeiro e que a FGA 17 

foi representada pela Energia e Automotiva. 03) Prof. Luciano Noleto informou que a FT questionou o 18 

CEG sobre o limite de 02 reintegrações por aluno. Eles estão em processo de rever esta norma, seja para 19 

reforço ou para exclusão. Pede-se ao DAENG que instrua melhor os alunos quanto aos pedidos de 20 

reintegração, pois a falta de informações ou documentos no processo acarretarão na negação do pedido. 21 

04) DAENG. Na quinta-feira (10/10), a partir das 10h, na UAC, será realizado o festival gastronômico 22 

na FGA com o DAENG, em conjunto com as EJs e equipes de competição, no objetivo de arrecadar 23 

recursos para as equipes e para o próprio DAENG. 04) Prof. Milene Serrano informou que na semana 24 

passada aconteceu a inauguração do Laboratório de inteligência artificial AIL, com coordenação dos 25 

professores Nilton e Fabrício. 05) Prof. Rudi Els falou sobre a inclusão da extensão nas disciplinas de 26 

graduação. Disse que a FGA já mandou as informações e espera o resultado da UNB como um todo. 27 

Prof. João Luiz (FT/UNB) informou que o prazo para entrega desse documento foi prorrogado e pede 28 

reunião com os coordenadores pelas similaridades entre os cursos da FT e FGA. Após informes, houve 29 

o pedido de inclusão de pauta: Números de créditos do prof. José Felício em 2019/2; disciplina optativa 30 

Processos Estocásticos e afastamento de longa duração do prof. Leonardo Aguayo. Colocado em 31 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 01) Antecipação de curso do aluno Edson Thiago 32 

Nascimento De Jesus, matricula 10/00990033. Prof. Luciano Noleto contextualizou as apreciações dessa 33 

solicitação em reuniões anteriores e informou que, conforme resolução do CEPE, o relatório de avaliação 34 
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final precisa ser apreciado em Colegiado. O professor leu o parecer e disse que a Comissão de Avaliação 35 

foi formada pelos professores Luciano Noleto, Rudi Els e Felipe Storti. O aluno ficou com nota 08, 36 

sendo aprovado com MS. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 37 

ITEM 02) Criação da disciplina Fundamentos de Propulsão Elétrica Veicular. Prof. Luciano Noleto 38 

contextualizou o pedido, informou que a disciplina foi dada anteriormente como Tópicos Especiais 39 

durante 03 semestres e disse que os coordenadores aprovaram as alterações, por ser uma disciplina 40 

agregada. Houve discussão sobre a falta de ementa no pedido e a possível necessidade de ter que 41 

apreciada novamente em Colegiado. Houve discussão sobre a apreciação do pedido na área de 42 

Eletrônica. Após discussão, o pedido será retirado de pauta e deverá retornar aos NDES dos cursos para 43 

maiores instruções para que todos os cursos estejam alinhados com a proposição. Aprovado por 44 

unanimidade. ITEM 03) Disciplina Equipamentos Termo Fluidos Automotivos como optativa no 45 

currículo de Engenharia de Energia. Prof. Luciano Noleto contextualizou o pedido e disse que solicitação 46 

se dá pela alta demanda no curso de Energia e que a mudança melhorará a matricula dos alunos na 47 

disciplina. É uma disciplina que precisa estar alinhada com o grupo de Automotiva e o referido grupo já 48 

autorizou a proposta. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Números de créditos 49 

do prof. José Felício em 2019/2. Prof. Fabiano Araújo informou que o pedido se dá pelo fato de que 50 

neste semestre, o professor teve a proposta de 08 créditos em 02 disciplinas, porém uma turma não teve 51 

matriculados e o professor só ofertou 04 créditos. Após contextualizar a proposta, ele sugere que o 52 

professor oferte 12 créditos no semestre que vem para compensação da redução de créditos de 2019/2. 53 

Prof. Sandro Haddad leu o SEI que solicita a justificativa de redução de horas dadas pelos docentes nos 54 

períodos 2019/1 e 2019/2, aprovados pelos Colegiados. Houve discussão sobre quais disciplinas o 55 

professor poderia ser incorporado, com citação da Resolução CEPE 92/2009. PI 01, 01 turma, ou PI 02, 56 

duas turmas. O encaminhamento é retirar a proposta inicial e sugerir que o professor seja inserido nas 57 

disciplinas informadas, tentando encaixá-lo em disciplinas em que os professores tenham mais de 08 58 

créditos. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 05) Matéria optativa Processos 59 

Estocásticos. Prof. Fabiano Araújo informou que essa disciplina já foi ofertada 02 vezes e contextualizou 60 

o pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) 61 

Afastamento para visita técnica de longa duração do prof. Leonardo Aguayo, matrícula 1050699. Ele se 62 

afastará pelo período de 13.01 a 15. 03 de 2020 para Visita técnica à E.T.S.I. (Escuela Técnica Superior 63 

de Ingeniería) da Universidade de Málaga (UMA) para desenvolvimento de plano de trabalho "Anomaly 64 

Detection in Multivariate Time Series by Artificial Intelligence Techniques for Monitoring and Control 65 

of Hybrid Terrestrial/Satellite Wireless Networks" junto à grupo de pesquisa de Telecomunicações. O 66 

processo foi bem instruído e teve início com o ex-coordenador de Eletrônica, prof. Daniel Muñoz. A 67 

princípio não precisa de professor substituto por estar em período de férias escolares. Houve discussão 68 
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sobre a ciência dos professores substitutos e coordenadores em afastamentos. O encaminhamento é 69 

aprovar o afastamento do professor Leonardo Aguayo. Colocado em votação, aprovado por 70 

unanimidade. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e dois minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, 71 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo vice-72 

presidente do Colegiado. 73 

 74 

       Fernanda Rosa Leite                                                 Sandro Augusto Pavlik Haddad                     75 

       Secretária Executiva                                               Vice - Presidente do Colegiado                   76 


