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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO PRESENCIAL 1 

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

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

membros: Augusto César de Mendonça Brasil (Presidente do Conselho), Sandro Augusto 4 

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

Shynkarenko (Coordenador eng. aeroespacial), Jorge Cormane (coord. de energia),  Fábio 6 

Alfaia da Cunha (Represent. de Professores), Josiane do Socorro Aguiar de Souza 7 

(Coordenadora de extensão),  André Barros de Sales ( Coordenador de Eng. software), Nilton 8 

Correia da Silva (Repres. Eng. Software), Fabiano Araújo Soares (coordenador eng. eletrônica),   9 

Sérgio Henrique da S. Carneiro (Represent. Prof. eng. aeoroespacial), Luciano Emidio Neves 10 

da Fonseca (Represent. de prof. eletrônica), Jhon Nero Vaz Goulart (Represent. Pós–11 

Graduação), Tais Calliero Tognetti (Coordenadora tronco comum), Suzana Moreira Avila 12 

(Coordenador de automotiva), Fernando Paiva Scardua (represent. Eng. energia), Eberth Correa 13 

(Repres. Tronco comum) e Daniel Arthur M. Silva (Rep. DA). Estiveram ausentes: Antonio 14 

César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC) e Lais Almeida Nunes 15 

(DA). INFORMES 01) Prof. Josiane falou sobre o trâmite simplificado de institucionalização 16 

de programas e projetos da FGA para renovação de projetos de extensão. 02) Prof. Jorge 17 

Cormane informou que o prof. Rudi Els manifestou interesse em participar da Comissão que 18 

avalia a nova forma de ingresso na FGA e Prof. André Barros informou que a Prof. Carla 19 

Rocha também se propõe a participar da referida Comissão. 03) Prof. Carla Rocha informou 20 

que acabou o período de matrículas em TCC 1 e 2, totalizando 142 inscritos. ITEM 01) 21 

Estágio Probatório e Progressão Funcional adjunto I para II do Prof. Volker Steier - 22 

Pedido de vistas. Prof. Brasil informou que todo processo que tem pedido de vista no virtual, 23 

será discutido no presencial, que é o caso do processo do prof. Volker. Ele contextualizou a 24 

situação do professor, informando que no tempo entre a submissão do processo e a sua 25 

avaliação, ele pediu cessão para a Universidade Federal Fluminense, para acompanhar a esposa 26 

no Rio de Janeiro.  O pedido do professor foi rejeitado pelo DGP, por problemas legais, mas ele 27 

entrou com um mandado de segurança  e conseguiu a autorização para acompanhamento. A 28 

palavra foi passada para prof. Suzana, que entrou em  contato com o professor e informou que 29 

ele está disposto a buscar outra solução, considerando pedido de redistribuição para UFF. Ela 30 

também informou que a Federal Fluminense está de acordo com a redistribuição e está 31 

aguardando apenas aprovação formal do pedido na própria instituição, para troca de código de 32 
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vaga entre UnB e UFF. Prof. Brasil disse que embora este seja um pedido de avaliação de 33 

progressão e estágio probatório, a apresentação do pedido foi encaminhada enquanto o 34 

professor ainda estava na FGA. Prof. Brasil disse que o que provocou a discussão do item de 35 

pauta foi o fato do professor não estar aqui e o cenário é que estamos sem a vaga, já que o 36 

professor está na UFF ainda como professor da UNB, e a FGA impossibilitada de contratar 37 

alguém para o lugar dele. Prof. Sergio Carneiro mencionou que o prof. Volker entrou em 2015 38 

e já é submetido a nova legislação de progressão, não podendo progredir de adjunto I para 39 

adjunto 2. Prof. Brasil mencionou o erro do processo e o encaminhamento é que o mesmo 40 

deverá ser devolvido para a Comissão para adequação. Colocado em votação, aprovado por 41 

unanimidade. ITEM 02) Definição da Comissão para escolha do Coordenador Acadêmico. 42 

Prof. Brasil disse que os cursos já se manifestaram em relação a indicação de um novo 43 

coordenador e precisam decidir como será feita a escolha. Ele pede que os coordenadores se 44 

manifestem sobre a consulta feitas nos cursos, tendo vista que a prof. Paula Meyer foi a única 45 

que mostrou interesse na posição. A palavra foi passada para a prof. Suzana que disse que não 46 

apareceram interessados e os presentes na reunião não se opuseram a candidatura da prof. 47 

Paula. Prof. Jorge disse que apenas a prof. Paula mostrou interesse. Prof. Olexiy disse que a 48 

maioria dos professores de Aeroespacial são novos na UnB e que no futuro talvez hajam 49 

interessados. Prof. André Barros disse que a área já aprovou a indicação da prof. Paula. Prof. 50 

Fabiano disse que não houve manifestação. Prof.ª Tais disse que ainda não teve uma segunda 51 

reunião, mas que o grupo já havia discutido e não houve manifestação. Prof. Brasil disse que  52 

podem fazer uma escolha simplificada ou mais abrangente,  mas tem que ter aprovação no 53 

Conselho. Prof. Suzana pede que esse processo seja rápido, tendo vista a criação da lista de 54 

oferta. Prof. Fernando disse que por não ter Regimento Interno, essa escolha pode ser 55 

simplificada. Não houve manifestações contrárias. O encaminhamento é aprovar o nome da 56 

prof. Paula Meyer como coordenadora acadêmica. Colocado em votação, aprovado por 57 

unanimidade. ITEM 03) Homologação do afastamento ad referendum da prof. Edna 58 

Canedo para Portugal entre os dias 21 e 30 de abril para participar da 19ª Conferência 59 

Internacional sobre Sistemas da Informação Empresarial. Prof. André perguntou sobre o 60 

limite desse tipo de afastamento nacional e responderam que não existe nenhum limite máximo. 61 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) PPC de Energia. A palavra foi 62 

passada para o Prof. Jorge, que disse PPC de Energia foi aprovado na última reunião de área e 63 

mencionou a demanda da UnB para criação, informando as alterações que tiveram que realizar. 64 
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Prof. Luciano Fonseca solicitou a projeção das alterações. Prof. Jorge disse que no texto do 65 

PPC encaminhado na convocação tem um item que trata exclusivamente das mudanças 66 

realizadas. Prof. Brasil contextualizou a preocupação do prof. Luciano, por ele ser membro do 67 

CEPE, departamento superior que irá aprovar o PPC. O encaminhamento é aprovar o mérito do 68 

PPC e pedir que prof. Jorge encaminhe apenas o texto com as alterações para os Conselheiros. 69 

O documento será enviado para a Direção, que irá direcionar o texto para os membros do 70 

conselho. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 05) 71 

Afastamento Pós-Doutorado prof. Rudi Henri Van Els. Prof. Jorge leu o parecer realizado 72 

sobre o pedido do professor e disse que o afastamento será de 03.08.17 a 07.07.2018 para pós 73 

doutorado na América do Sul, sendo que ele fará estágios em várias cidades. Prof. Jorge 74 

informou que o grupo de Potência irá ficar com a carga do professor, mas que é possível fazer 75 

seleção para professor substituto. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) 76 

Estágio Probatório do prof. André Penna. A palavra foi passada para o prof. Luciano 77 

Fonseca, que pediu vista do processo no Conselho Virtual. Ele falou que o processo deveria ter 78 

sido julgado em 2011, pela data de entrada do pedido e disse também que o professor André 79 

Penna cumpriu todo o estágio probatório. Ele concorda com o parecer da Comissão, com a 80 

ressalva do perfil atual do professor não estar representado no referido parecer. Prof. Fernando 81 

Scardua, como presidente da Comissão, informou que eles estão avaliando o estágio probatório 82 

no prazo indicado pelo professor e disse que o prof. Luciano mencionou o que aconteceu depois 83 

do período de avaliação. Prof. Josiane, que também faz parte da Comissão de Avaliação, 84 

mencionou os problemas com relação a avaliação tardia do processo de estágio probatório e 85 

entende o ponto de vista do prof. Luciano. Prof. Tais, como coordenadora do Tronco Comum, 86 

disse que ele tem ótima avaliação dos alunos, é um excelente pesquisador, mesmo que 87 

contribuindo para outro Campus. Ela acrescentou dizendo que para a UnB ele é um bom 88 

profissional, talvez não para a FGA. Prof. Brasil disse que o professor entrou com um mandado 89 

de segurança para ser transferido para outra Unidade e tem mostrado o desejo de não estar aqui 90 

na FGA. Prof. Luciano disse que a situação do prof. André Penna não é a mesma do prof. 91 

Sergio Ulhoa, que o prof. Sergio foi aprovado num concurso para a Física, por isso conseguiu o 92 

mandado de segurança. Prof. Luciano disse que é relevante a discussão sobre a conduta do 93 

professor. Ele disse que fazer outras atividades em outro Campus é incentivado,  porém o 94 

Campus de origem não deve ser esquecido. Prof. Sandro concordou com prof. Luciano e disse 95 

que o professor se dedica ao trabalho, mas que falta dedicação dele ao Campus. Prof. Fernando 96 
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colocou no parecer que a Administração deverá fazer avaliações extemporâneas, além de uma 97 

linha de tempo. O encaminhamento é aprovar o parecer da Comissão. Colocado em votação, 98 

aprovado pela maioria com 01 abstenção, justificado pela data e não pela discussão ou pela 99 

posição da Comissão. ITEM 07) EXTRA-PAUTA Redistribuição prof. Gadelha. O parecer 100 

final foi lido pelo prof. Sergio Carneiro que informou que este novo parecer estava mais 101 

completo. Nele consta que o professor irá continuar com as obrigações na UNB até que o 102 

processo seja finalizado, com a vinda do código de vaga. Prof. Brasil disse que o código de 103 

vaga já está disponível para a UnB, mas o prof. Gadelha ficará na UnB até que contrate alguém 104 

no lugar dele. Prof. Jhon mencionou a verificação do código de vaga, para não correr o risco de 105 

ser um código não utilizável. Prof. Fernando sugere autorizar a redistribuição, com a 106 

verificação da vaga encaminhada pela UFABC. Houve discussão sobre o tramite de verificação 107 

de vagas. Prof. Brasil disse que o DGP encaminhou pedido de abertura de concurso para as 108 

vagas disponíveis nas Unidades e que pode ser uma mensagem de que mais na frente o MEC 109 

pode não autorizar os concursos. Pede-se que a Engenharia Aeroespacial faça todo o trâmite 110 

para o concurso da vaga do professor e o encaminhamento é aprovar o parecer, desde que a 111 

vaga seja uma vaga concursável. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. A reunião 112 

encerrou às quatorze horas e onze minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, 113 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do 114 

Conselho. 115 
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 118 

                       Fernanda Rosa Leite                          Augusto César de Mendonça Brasil 119 

                       Secretária Executiva                                    Presidente do Conselho 120 


