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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO PRESENCIAL 1 

DA FACULDADE UnB GAMA (CF/FGA), realizada nos treze dias do mês de março de dois 2 

mil e dezessete, com início às quatorze horas e cinco minutos. Estiveram presentes os seguintes 3 

membros: Augusto César de Mendonça Brasil (presidente do conselho), Sandro Augusto Pavlik 4 

Haddad (vice-diretor), Carla Silva Rocha Aguiar (coordenadora geral), Olexiy Shynkarenko 5 

(Coordenador eng. aeroespacial), Jorge Cormane (coord. de energia),  Fábio Alfaia da Cunha 6 

(Represent. de Professores), Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coordenadora de extensão),  7 

André Barros de Sales ( Coordenador de Eng. software), Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. 8 

Software), Sérgio Henrique da S. Carneiro (Represent. Prof. eng. aeoroespacial), Luciano 9 

Emidio Neves da Fonseca (Represent. de prof. eletrônica), Carla Tatiana Mota Anflor/Jhon 10 

Nero Vaz Goulart (Represent. Pós–Graduação), Tais Calliero Tognetti (Coordenadora tronco 11 

comum), Evandro Leonardo Silva Teixeira/ Suzana Moreira Avila (Coordenador de 12 

automotiva), Fernando Paiva Scardua (represent. Eng. energia), Eberth Correa (Repres. Tronco 13 

comum), Nilton Correia da Silva (Represent. de Professores de software), Cristiano Jacques 14 

Miosso (suplente Pós), Marcus Vinicius Chaffim Costa (sup. prof. eletronica), Aleff A. S. 15 

Oliveira e Daniel Arthur M. Silva (Rep. DA). Estiveram ausentes: Fabiano Araújo Soares 16 

(coordenador eng. eletrônica),   Antonio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral 17 

Fernandes CIC).  Prof. Brasil iniciou a reunião comunicando a inversão do item de pauta, 18 

solicitando que o item referente ao Regimento Interno fosse colocado como o primeiro a ser 19 

analisado. INFORMES: 01) Prof. Evandro iniciou informando que esta é a ultima reunião que 20 

participa como coordenador e apresentou a prof. Suzana, nova coordenadora de Engenharia 21 

Automotiva. 02) Prof. Carla Rocha informou que além da prof. Suzana, a prof. Tais Calliero 22 

está assumindo o Tronco Comum. Ela informou também sobre as matrículas deste semestre, 23 

informando que as salas estão com capacidade máxima para atender os alunos e que apesar dos 24 

problemas pontuais, conseguiram atender todas as listas de espera. 03) Prof. Jhon Goulart, novo 25 

representante de Pós Graduação no Conselho, informou sobre a coordenação interina da pós de 26 

Integridade. Informou também que entregaram a Plataforma Sucupira. 04) Prof. Sandro 27 

informou sobre a escolha do novo coordenador Geral. Informou que a prof. Paula Meyer já se 28 

candidatou, mas pede aos grupos que verifiquem se existem interessados. Prof. Brasil pede que 29 

os coordenadores levem a solicitação para as áreas e tragam os nomes para que o Conselho 30 

posteriormente monte uma Comissão que ficará responsável pela escolha. Os nomes deverão 31 

ser apresentados até a próxima reunião. 05) Prof. Brasil informou que o Vice-Reitor pediu a 32 
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indicação de nomes para Comissão de Internacionalização e ele repassou a solicitação aos 33 

Coordenadores para que verificassem o interesse nos grupos. Foi lembrado que a resposta 34 

deveria ser encaminhada até hoje (13.03). Algumas áreas já possuíam indicações e os nomes 35 

apresentados foram: Prof. Eberth Correia (Tronco Comum), prof. Cristian Vendittozzi 36 

(Aeroespacial) e Ricardo Chaim (Software). Prof. Eberth deu seu parecer em relação ao perfil 37 

necessário, prof. Sérgio Carneiro apresentou o perfil do prof. Cristian e prof. André Barros leu a 38 

apresentação redigida pelo prof. Chaim. O item foi colocado em votação e foram 03 votos para 39 

o prof. Eberth, 06 votos para o prof. Cristian, 04 votos para o prof. Chaim e 03 abstenções, 40 

resultando portanto na aprovação do prof. Cristian Vendittozzi como indicado da FGA para 41 

participar Comissão de Internacionalização. 06) Aleff (DA) informou sobre o aplicativo 42 

utilizado para facilitar a organização da fila no atendimento para matriculas e disse que foram 43 

realizados 921 atendimentos no total. Prof. Sandro aproveitou para mencionar a pichação. 07) 44 

Prof. Josiane informou que, devido a alguns atrasos na tramitação de processos de extensão no 45 

SEI, pediu a criação de um setor exclusivo para a extensão. ITEM 01) Apreciação de 46 

proposta do Regimento Interno. Apresentação da revisão de Engenharia Eletrônica sobre o 47 

Regimento Interno da FGA. Houve discussão sobre a apresentação desta revisão para a 48 

Comissão do Regimento e prof. Brasil sugeriu que prof. Chaffim fizesse a apresentação de 49 

Eletrônica para que, posteriormente, fosse apresentado à Comissão, que trará um relatório final 50 

para o Conselho, sendo que os grupos tomarão conhecimento e farão as alterações necessárias. 51 

Prof. Fernando disse que a Comissão deveria ser renomeada, com presença de representantes de 52 

alunos e de técnicos. Prof. Brasil sugeriu formar nova Comissão, que levará as alterações para 53 

as áreas e encaminha a destituição da primeira Comissão e nomeação dos professores Fernando 54 

Scardua, Marcus Chaffim e Eberth Almeida, além de representantes de alunos e técnicos, a 55 

serem informados posteriormente. O presidente da Comissão será o prof. Marcus Chaffim, que 56 

solicita que o professor Euler Vilhena seja adicionado como membro da Comissão, tendo vista 57 

a participação efetiva do professor desde o começo dos trabalhos. Ele também será 58 

representante da Engenharia Eletrônica. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 59 

ITEM 02)  Solicitação de utilização do galpão pela Empresa Junior Zenit Aeroespace. 60 

Prof. Brasil explicou a solicitação dos alunos e leu o pedido. Ele informou que recebeu parecer 61 

do prof. Rhander e a solicitação já foi atendida. Prof. Brasil informou que a gestão do galpão é 62 

do grupo de Automotiva. Prof. Sandro disse que as empresas já possuem espaço, localizado em 63 

contêiner ao lado do prédio da UED e que elas mesmas fazem a gerência do espaço. Por ser 64 
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uma solicitação de utilização de espaço por alunos, deve ser aprovado em Conselho. Colocado 65 

em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 03) Proposta de Orçamento da FGA. Prof. 66 

Brasil falou que existe no SEI uma documentação sobre o orçamento aprovado na LOA e que, 67 

embora o Governo tenha aplicado cortes orçamentários em todos os órgãos do Executivo, 68 

dentro da UnB as áreas não tiveram cortes nas matrizes e nem em seus PDIs. Prof. Brasil falou 69 

que o orçamento das unidades se mantém e apresentou o que foi aprovado para UNB e para 70 

FGA. Disse que foram R$ 105.530,00 de PDI administrativo, referente a unidade, R$ 71 

111.887,00 do PDI acadêmico e 253.902 da matriz orçamentária, de orçamento aprovado pelo 72 

CAD. Ele informou que o valor do orçamento para atividades especificas diminuiu e que uma 73 

comissão avaliativa aprovou apenas 2 projetos da FGA, um de Computação e outro de 74 

Robótica, com liberação de R$ 30 mil. Ele explicou que solicitaram R$79mil e informou 75 

também que o valor recebido não pode ser usado com transporte, pois estão analisando quanto 76 

do orçamento será destinado apenas para este fim. A proposta da Direção, relativa a matriz do 77 

orçamento é que quem irá gerir esse pedaço do orçamento recebido é o curso, sendo que os 78 

Coordenadores passam a ter um pouco mais de obrigações. Serão R$159mil, sendo 79 

R$26.500,00 para cada curso. O almoxarifado, todo tipo de material de escritório terá 80 

R$40.902,00. A Direção propôs uma diretriz para utilização de orçamento. Prof. Brasil mostrou 81 

também o orçamento destinado a laboratórios e disse que o Conselho irá aprovar a utilização do 82 

orçamento de cada curso e pede que os coordenadores leiam a cartilha de compras encaminhada 83 

por email. Ele sugere que até maio já tenham encomendado tudo aos devidos setores. Ele pede 84 

que não deixem sair dos gestores o controle do orçamento e que a solicitação deverá conter 85 

assinatura do coordenador e do Diretor em exercício. Cada Engenharia terá uma planilha de 86 

execução de compras, compartilhada com a Administração da FGA e a Direção. Prof. Brasil 87 

disse que não temos um PDI formalizado. Houve discussão sobre a utilização de cartão 88 

corporativo. Foi mencionado o laboratório GMEC, que não foi contemplado no orçamento. 89 

Prof. John disse que o dinheiro gasto neste laboratório é de projeto. Prof. Brasil disse que o 90 

curso de Engenharia de Energia que vai contemplar a despesa deste laboratório. Prof.ª Carla 91 

Rocha falou que o orçamento dos laboratórios serão utilizados apenas para os que servem 92 

exclusivamente como sala de aula. Prof.ª Suzana sugere orçamento para laboratórios mistos. 93 

Prof. Brasil disse que GMEC é um laboratório que serve mais para pesquisa que para ensino. 94 

Ele mencionou que essa é uma previsão de utilização de orçamento. Prof. Jorge disse que os 95 

laboratórios sempre estão com problemas, por falta de recursos. Foi mencionada a captação de 96 
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recursos para o laboratório de Química. Prof. Fernando sugere que seja tirada do ar, por 97 

problemas legais. Prof. Sandro explicou que alguns laboratórios constam em mapa de sala. A 98 

Direção propõe que o valor de PDI funcione como investimento da Unidade nas demandas de 99 

infraestrutura e que o chamado Administrativo seja alocado para manutenção e reposição de 100 

patrimônio. Proposta de execução orçamentária, colocada em votação, aprovado por 101 

unanimidade. ITEM 04) Apresentação da Comissão de Utilização espaço módulos 102 

metálicos. A palavra foi passada para a Prof. Carla Rocha que explicou como a Comissão foi 103 

formada e a proposta da utilização de módulos metálicos. Ela disse que a Comissão se reuniu 104 

no final do ano passado e a real demanda é que todos os pedidos de utilização eram legítimos e 105 

a proposta de divisão de espaço foi feita de maneira que resultou em 150m por andar em cada 106 

contêiner com 02 andares. Serão 3 contêineres. No primeiro contêiner, foram aprovadas 04 107 

salas para biomédica, 02 para integridade, 04 para graduação e 01 para pós de software. Serão 108 

04 laboratórios e 04 salas para laboratórios e extensão. 07 grupos de pesquisa também serão 109 

contemplados. Os contêineres foram divididos em módulos funcionais. O segundo contêiner 110 

seria só para aula, onde o térreo teria 03 salas de aula para graduação cabendo 60 alunos e o 111 

segundo andar ficaria para aulas também, contendo uma sala de estudos para alunos e um 112 

laboratório multifuncional, além de laboratório para as pós e 01 uma sala multifuncional. O 113 

terceiro contêiner também seria para laboratório de pesquisa de pós e uma sala de extensão. 114 

Foram aprovados 07 grupos de pesquisa para 05 laboratórios e a Comissão sugere que esses 115 

grupos conversem entre si para se dividirem nesse espaço. O processo de divisão de espaço será 116 

dado da mesma forma que se deu o dos novos prédios. Prof. John manifestou que o mínimo 117 

necessário para a integridade são 03 salas. Prof.ª Carla Anflor mencionou que os laboratórios 118 

que serão contemplados deverão apresentar licenciamento, em referência a sala reservada para a 119 

Pós de Software. Prof.ª Carla Rocha mostrou quais os espaços contemplados pelas pós. Prof. 120 

Sandro deu algumas sugestões para utilização das salas, tirando a especificação da 121 

nomenclatura. Prof. Cristiano disse que a nomenclatura é importante por conta da visita da 122 

CAPES. O encaminhamento é levar essas sugestões para uma segunda rodada. Prof. Sandro 123 

sugere dar amplo conhecimento deste parecer aos professores. Prof. André Barros sugere pedir 124 

mais um contêiner.  O encaminhamento é pautar novamente este item. ITEM 05) Apreciação 125 

de adequação ao Regimento da UnB sobre membro do CAD. Prof. Brasil explicou a  forma 126 

de escolha do representante do CAD deve ser feita entre os membros do Conselho. Prof. 127 

Luciano Fonseca acredita que o Conselho seja pequeno e sugere ampliá-lo por conta destas 128 
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representações em Conselhos Superiores. Prof. Fernando disse que deverá ser feita outra eleição 129 

e pede que se encerre a reunião por conta do horário. O encaminhamento é consultar os 130 

membros natos para verificar interesse e, se não tiverem interessados, verificar com os 131 

suplentes. Dentre os professores presentes na sala, se dispuseram os professores Olexiy e 132 

Nilton. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. Dentre os seus 133 

membros, ficam aprovados como membros do CAD os professores Olexiy Shynkarenko, como 134 

titular, e Nilton Correia, como suplente, anulando-se a eleição feita anteriormente. ITEM 06) 135 

Projeto de Extensão Tecnologias de Apoio ao Processo Educacional Prof. Vandor Rissoli. 136 

Prof. Brasil leu o parecer realizado pela prof. Josiane Aguiar. Não houve discussão. Colocado 137 

em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 07) Projeto de Extensão Curso Tecnologia de 138 

Apoio à Educação Prof. Vandor Rissoli. Prof. Brasil leu o parecer realizado pela prof. Josiane 139 

Aguiar. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 08) 140 

Homologação AD REFERENDUM do resultado final do Concurso de Matemática 141 

Aplicada para professor efetivo. Os relatórios das etapas de adjunto e assistente foram lidos 142 

pela prof. Tais Calliero. Os aprovados para o cargo de adjunto foram os candidatos Matheus 143 

Bernardini de Souza em primeiro lugar, Sinval Braga de Freitas em segundo, Daiane Soares 144 

Veras em terceiro, Ednardo Paulo Spaniol em quarto, e Rafaela Fernandes do Prado em quinto. 145 

Para o cargo de assistente, apenas o candidato Hugo Tadashi Muniz Kussaba foi aprovado. 146 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 09) Retificação parecer progressão 147 

funcional prof. Luis Filomeno. Prof. Brasil explicou que o processo do prof. Filomeno 148 

precisou ser alterado após decisão da CCD. Após realizar as alterações, o processo teve que ser 149 

devolvido para nova apreciação da Comissão, que não tinha nada a acrescentar ao processo 150 

aprovado anteriormente. O parecer aprovado será novamente remetido a CCD. Foi discutido o 151 

perfil necessário pelos professores para progressão. Colocado em votação, aprovado por 152 

unanimidade. ITEM 10) Redistribuição prof. Luiz Gadelha para UFABC. Prof. Olexiy 153 

informou que a decisão do grupo é favorável, com a condição de liberar a saída do professor 154 

apenas após a nomeação de alguém para sua vaga. Houve discussão sobre como o professor 155 

procedeu com o início do processo e como se daria a substituição da vaga dele. Prof. Sandro 156 

disse que não é possível liberar o professor por enquanto, tendo vista a exigência do MEC de 157 

não realizar concursos este ano. Prof. Olexiy disse que o professor se prontificou em aguardar 158 

01 ou 02 semestres antes de sair. Prof. Brasil leu o parecer realizado pelo prof. Manuel Barcelos 159 

e disse que está um pouco inconsistente. O encaminhamento é devolver o parecer para a área 160 
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para melhor instrução do processo. ITEM 11) Homologação do AD REFERENDUM de 161 

nomes corretos do Programa Selo Social já aprovado pelo Conselho da FGA. Acordo de 162 

Cooperação entre Instituo Abaçai e UnB/FGA e Projeto de Extensão Selo Social: 163 

Intercâmbio de Experiências e tecnologias sociais. Prof. Brasil leu o parecer realizado pela 164 

prof. Josiane Aguiar e informou que foi encaminhada a homologação da nomenclatura correta. 165 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 12) Acordo de Cooperação técnica 166 

entre o Hospital das Forças Armadas e UnB. A palavra foi passada para o Prof. Luciano 167 

Fonseca que fez um breve relato sobre o acordo e informou quais vantagens este acordo trará 168 

para FGA. O parecer dele é favorável. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 169 

ITEM 13) Referendar a troca de representantes da Pós no Conselho prof. John Goulart. 170 

Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 14) Parecer 171 

relatório parcial prof. Domenico Simone. Prof. Sandro leu o parecer e disse que a comissão 172 

foi formada pelos professores Ronni Amorim, Olexiy Shynkarenko e Nilton Correia. O parecer 173 

é favorável ao relatório. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por 174 

unanimidade. ITEM 15) Afastamento de professor área Tronco Comum. A palavra foi 175 

passada para a Prof. Tais Calliero que informou que o Tronco Comum fez um documento 176 

baseado na solicitação de posicionamento pelas áreas em relação a afastamento de docente. Este 177 

documento informava prazos e referenciava as normas do DGP. Dentre outras informações, ela 178 

disse que o formulário elaborado pela FGA é o mesmo documento do DGP, com um adendo de 179 

assinaturas. Ela mencionou que apenas 6% de docentes podem se ausentar e não 20%. A área 180 

sugere que seja feita uma Comissão para avaliar as informações trazidas. Foram os indicados os 181 

professores Eberth, André Barros, Fabiano e Luciano Noleto. Colocado em votação, aprovado 182 

por unanimidade. ITEM 16) Abertura de Seleção Simplificada para professor substituto de 183 

Engenharia de Software. Prof. Brasil leu o parecer feito pelo prof. Paulo Meirelles. Houve 184 

discussão sobre a obrigatoriedade da prova escrita. O encaminhamento é deixar opcional a 185 

prova escrita de acordo com a decisão da área. Colocado em votação, aprovado por 186 

unanimidade. ITEM 17) Aprovação das atas 112 a 115 de Conselho de 2016. Prof. Brasil 187 

informou que as atas foram encaminhadas na Convocação e disse que apenas o prof. Fernando 188 

Scardua encaminhou pedido de alterações que foram nas linhas 47 e 48 da ata 112 que passa a 189 

ter a redação "Não foi votado,  pedido de vista do processo.". Solicitou também vistas dos atos 190 

citados na referida ata. Também solicitou alterações nos itens 03, 08 e 09 da ata 114. Prof. Jhon 191 

pediu que houvesse alteração na linha 196 da ata 114, que passará a ter a redação "Engenharias 192 
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4"; linha 141 da ata 113, que passará a ter a redação "Prof. Carla Anflor disse que...", ao invés 193 

de "ele disse que...". Alterações colocadas em votação, aprovadas por unanimidade. A reunião 194 

encerrou às dezoito horas e cinquenta e oito minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária 195 

executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo 196 

Presidente do Conselho. 197 

 198 

 199 

 200 

                       Fernanda Rosa Leite                          Augusto César de Mendonça Brasil 201 

                       Secretária Executiva                                    Presidente do Conselho 202 


