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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO PRESENCIAL DA 1 

FACULDADE UnB GAMA (CF/FGA), realizada aos quinze dias do mês de maio de dois mil e 2 

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

Augusto César de Mendonça Brasil (Presidente do Conselho), Sandro Augusto Pavlik Haddad (vice-4 

diretor), Paula Meyer (coordenadora geral), Jhon Nero Vaz Goulart (Represent. Pós–Graduação), 5 

Cristiano Jacques Miosso (suplente rep. Pós-graduação), Josiane do Socorro Aguiar de Souza 6 

(Coordenadora de extensão), Suzana Moreira Avila (Coordenadora de automotiva), Fábio Alfaia da 7 

Cunha (Represent. de Professores Automotiva), Henrique Gomes de Moura (Suplente Rep. Prof. 8 

eng. automotiva), Jorge Cormane (coordenador  de energia), Fernando Paiva Scardua (represent. 9 

Prof. Eng. energia), Fabiano Araújo Soares (coordenador eng. eletrônica), André Barros de Sales        10 

( Coordenador de Eng. software), Olexiy Shynkarenko (Coordenador eng. aeroespacial), Sérgio 11 

Henrique da S. Carneiro (Represent. Prof. eng. aeoroespacial), Tais Calliero Tognetti (Coordenadora 12 

tronco comum), Eberth Correa (Repres. Prof. Tronco comum), Nilson Eduardo Ferreira (Rep. 13 

Técnicos administrativos), Laís Almeida Nunes (Presidente do DA), Carla Silva Rocha Aguiar 14 

(convidada). Estiveram ausentes: Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral 15 

Fernandes CIC), Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software)- justificada,  Luciano Emidio 16 

Neves da Fonseca (Represent. de prof. eletrônica), Daniel Arthur M. Silva (Rep. DA). INFORMES 17 

01) 1.1- Prof. Brasil iniciou a reunião informando sobre câmeras de monitoramento 24h instaladas 18 

na Faculdade em vários pontos. O CPD e a administração da FGA foram responsáveis pela 19 

instalação. Cabe salientar que as câmeras não são um sistema de vigilância, foram instaladas no 20 

intuito de ajudar na segurança da Faculdade. Prof. Sandro disse ainda que as câmeras são iniciativa 21 

da Direção da FGA e que certamente vão coibir assaltos e outros crimes. Nilson Eduardo comentou 22 

ainda que foram compradas mais algumas câmeras totalizando 36 equipamentos. Salientou que o 23 

CPD está tentando achar uma forma de fazer um backup das imagens, já que o equipamento só 24 

guarda as mesmas por 07 dias. Informou ainda que em princípio as imagens seriam públicas, mas 25 

depois de terem conseguido informações com especialistas em segurança essa possibilidade foi 26 

tirada de cogitação. De qualquer forma as imagens poderão ser consultadas quando for necessário. 27 

1.2- Prof. Brasil informou que as calçadas ao redor do prédio da UED estão com as obras paradas 28 

por falta de cimento, o contrato com a empresa foi suspenso, cabe agora aguardar o problema ser 29 

resolvido para dar continuidade à obra. De acordo com o Prefeito do Campus, um contrato 30 

emergencial de compra foi feito para tentar finalizar a obra. 1.3- Informou sobre o apoio técnico 31 

audiovisual que sempre foi demandado ao CPD e que agora dois técnicos de laboratório (Jackson e 32 
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Heitor), que estão temporariamente alocados no prédio da UED 1° andar, serão os responsáveis 33 

pelas demandas de manutenção de aparelhos áudio-visuais. 1.4- Prof. Sandro comentou sobre o 34 

projeto de iluminação feito pelos professores da FGA Loana, Alex Reis e Jorge Cormane, 35 

denominado ICC Solar. O projeto foi demandado pela Prefeitura do Campus e DGI e utilizará 36 

recurso de emenda parlamentar, será um projeto de eficiência energética que será implementado na 37 

FGA e em prédios do Darcy Ribeiro que tenham estruturas iguais a UAC da FGA. Serão 38 

implementados equipamentos para melhorar da iluminação externa, troca da iluminação interna por 39 

lâmpadas de LED. 1.5- Prof. Sandro informou sobre a vaga do Prof. Teófilo, que passou em 40 

concurso no CIC. A vaga é da engenharia eletrônica e o coordenador de área já está providenciando 41 

o trâmite de um novo concurso para ocupar essa vaga. 1.6- Prof. Brasil informou que a FGA agora 42 

tem um departamento de gestão de pessoas que está instalado dentro da secretaria acadêmica, os 43 

servidores responsáveis pelo setor são Maurílio, Weslaine, Luiza e Michele. Mesmo estando 44 

fisicamente no mesmo lugar os serviços da secretaria acadêmica e os serviços da gestão de pessoas 45 

são distintos. 1.7- Prof. Suzana disse que está correndo o boato entre os alunos que o curso de 46 

automotiva vai fechar. Boato esse que é mentiroso, tendo em vista que o questionário do EMEC foi 47 

respondido pela coordenação do curso e que agora só falta à visita do MEC para nova avaliação. 48 

Prof. Sandro sugeriu que fosse enviado e-mail para os alunos com essas informações para que os 49 

boatos cessem. 1.8- Prof. Brasil trouxe uma demanda do Prof. Henrique que está incomodado com o 50 

barulho que os alunos fazem perto das salas de aulas e laboratório, especificamente o laboratório de 51 

física. Em discussão, outros professores também se dizem incomodados. Prof. Brasil pediu que a 52 

Laís (presidente do DA) peça aos alunos que tenham bom senso e compreensão para não atrapalhar 53 

a aula dos professores. Laís disse que o código de conduta dos discentes, que ainda não foi 54 

aprovado, vai ser reaberto por iniciativa dos DA’s para discussão e reativação. Em discussão, os 55 

membros do conselho concordam que temos pouco espaço de convivência na FGA. Prof. Jhon 56 

reclamou ainda do uso de drogas próximo às salas e laboratórios, que o cheiro chega a ser 57 

insuportável. Prof. Josiane disse que a Prof. Sandra já tinha se mostrado bastante preocupada com 58 

os fumantes que ficam próximo aos laboratórios que tem substâncias químicas, pelo fato de ter risco 59 

de acidentes, principalmente o de  incêndio. Nilson Eduardo complementou o assunto dizendo que a 60 

questão de uso de drogas/ bebidas alcoólicas é proibido por lei dentro da Faculdade, e que é passível 61 

de denúncia/comunicação aos órgãos competentes. 1.7- Itens extra pauta para inclusão: Aprovação 62 

das atas de colegiado estendido; Progressão funcional Prof. Carla Rocha; Trâmite simplificado dos 63 

projetos de extensão- DEX; Nomeação coordenador de eletrônica Prof. Daniel Munõz. Colocado 64 
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em votação, os itens extra pauta foram aprovados por unanimidade. ITEM 02) Discussão Limpeza 65 

dos prédios- Prof. Fabiano.  Prof. Fabiano colocou  a necessidade de se ter uma nova programação 66 

de horários com relação a limpeza nos prédios da FGA. Ele informa que a limpeza é feita em 67 

horários que atrapalham o fluxo, tais como o horário de chegada e o horário de saída da comunidade 68 

universitária, no horário de almoço em frente a copa dos servidores, bloqueando o acesso. Reclamou 69 

ainda sobre a questão de jogar água do 1° andar para o jardim do térreo. Alguns professores também 70 

reclamaram que as salas de aula próximas ao estacionamento estão ficando muito sujas. Nilson 71 

Eduardo comentou que o pessoal da limpeza às vezes limpa o mesmo corredor mais de uma vez por 72 

dia. Ele questionou o por que dessa conduta, pois em determinados períodos é desnecessária. Ele foi 73 

informado que a empresa recebe fiscalização periódica e por isso a limpeza é exercida dessa forma. 74 

Prof. Brasil disse que levará o problema para a administração para verificar a possibilidade de 75 

reprogramação de horários junto ao supervisor da limpeza. ITEM 03) Relatório Comissão dos 76 

Conteiners- Prof. Carla. A relatora explicou o que a comissão definiu com a aquisição de 60 77 

containers. 1° etapa Graduação- 20 containers Pós graduação - 20 containers - 05 salas de aula, Pós 78 

graduação e pesquisa  - 20 containers - laboratórios (responsáveis pela gestão- coordenadores da pós 79 

graduação). Cada contêiner tem em média 150mt. Prof. Carla salientou que essa é só a 1° etapa e 80 

que o assunto voltará a ser discutido em reunião de Conselho. Em discussão Prof. Sandro 81 

questionou se foi discutido na comissão o espaço para novos cursos de pós graduação. Prof. Josiane 82 

disse que os espaços serão definidos pelo Conselho. Prof. Jhon salientou a importância dos 83 

laboratórios ficarem no térreo para facilitar a implantação de equipamentos, etc. Nilson Eduardo 84 

salientou que a comissão de TI deve participar dessas discussões, para que o CPD possa fazer um 85 

planejamento anterior com relação à instalação de internet e de outros serviços.  A comissão de TI 86 

deve ser envolvida na discussão para evitar maiores transtornos. Encerrada a discussão o relatório 87 

da comissão de distribuição de containers foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 88 

ITEM 04) Representante CEX/DEX. Prof. Josiane, coordenadora de extensão, informou que o 89 

mandato dela como titular da câmara de extensão, se encerrou e que ela não tem interesse na 90 

recondução, em virtude de já ter muito tempo no cargo. Disse ainda que as reuniões do DEX são 91 

quinzenais e acontecem nas terças-feiras pela manhã. Prof. Josiane destaca ainda a importância da 92 

representação para que as ações de extensão e serviços não fiquem parados. O presidente do 93 

Conselho deu encaminhamento aos coordenadores que levem o assunto para deliberarem nas áreas a 94 

fim de termos possíveis candidatos ao cargo de titular e suplente para deliberação final no Conselho. 95 

Colocado em votação o encaminhamento foi aprovado por unanimidade.   ITEM 05) Afastamento 96 
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Ronni Amorim “ad referendum” Praga/ República Tcheca  período de 05 a 11/06/17 XXV 97 

Conferência on Integrable Systems and Quantum Symmetries SEI 23106. 046525/2017-65. 98 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. ITEM 06) Afastamento Rejane Figueiredo 99 

“ad referendum” Buenos Aires/ Argentina período de 22 a 28/05/2017. Congresso Ibero Americano 100 

de Engenharia de Software SEI 23106.042181/2017-15. Colocado em votação, foi aprovado por 101 

unanimidade. ITEM 7) Afastamento Elaine Venson “ad referendum” Buenos Aires/ Argentina 102 

período de 22 a 28/05/2017. Congresso Ibero Americano de Engenharia de Software SEI 103 

23106.039621/2017-57. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.ITEM 08) 104 

Afastamento internacional Ad Referendum Prof. Edna Canedo para participar da 12ª Conferencia 105 

Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação entre 21 e 24 de junho de 2017 em 106 

Lisboa/Portugal SEI 23106.042943/2017-83. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 107 

ITEM 09) Afastamento internacional Ad Referendum Edna Canedo para participar do 18th Annual 108 

International Conference on Digital Government Research entre 5 e 11 de junho de 2017, em Nova 109 

Iorque/EUA SEI 23106.036886/2017-01. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 110 

ITEM 10) Afastamento Internacional Ad Referendum Prof. Edna Canedo para participar da 39th 111 

International Conference on Software Engineering entre os dias 20 e 26 de maio de 2017 em 112 

Buenos Aires/Argentina SEI 23106.013985/2017-15 Colocado em votação, foi aprovado por 113 

unanimidade. ITEM 11) Afastamento Luiz Carlos Gadelha- Lisboa/Portugal período 01 a 114 

07/07/2017. Apresentação artigo ICEDym 2017 SEI 23106.044574/2017-63. Colocado em votação, 115 

foi aprovado por unanimidade, com 01 abstenção. ITEM 12) Afastamento Thiago Kurudez- 116 

Miami/Flórida período 11 a 18/06/2017. ICUA’S 17 Internacional Conference on Unmanned 117 

Aircraft aft systems SEI 23106.051015/2017-18. Colocado em votação, foi aprovado por 118 

unanimidade com 01 abstenção. ITEM 13) Afastamento Internacional Ad Referendum -Particular 119 

Diogo Caetano Garcia  08/06/2017 a 13/06/2017. Colocado em votação, foi aprovado por 120 

unanimidade. ITEM 14) Afastamento Doutorado Elaine Venson –University of Southern 121 

California- período de 31/07/2017 a 30/07/2019, já aprovado em Reunião de Colegiado. Colocado 122 

em votação, foi aprovado por unanimidade. ITEM 15) Acordo de cooperação FUB e Universidade 123 

de Sapienza Roma/Itália – Prof. Olexiy.   O objetivo da cooperação é realizar intercâmbios e visitas 124 

acadêmicas; realizar pesquisas em conjunto com participação em programas de pesquisas nacionais 125 

e internacionais, organização de reuniões científicas e artigos científicos e a troca de informações. O 126 

acordo de cooperação foi aprovado em reunião de área da engenharia aeroespacial.   Colocado em 127 

votação, foi aprovado por unanimidade. ITEM 16) Progressão Funcional Prof. Fabrício Ataídes 128 
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Braz Adjunto II para III.  Comissão formada pelos professores Eberth Correa, Luís Filomeno e 129 

Sérgio Freitas.  O presidente da comissão informou que o professor não alcançou a pontuação 130 

mínima necessária para a progressão funcional, a comissão resolveu dar parecer desfavorável para 131 

que não se corra o risco do processo seguir para a SOC. Em discussão, o conselho sugeriu que a 132 

comissão informe ao professor que é mais favorável que o docente espere mais um semestre para 133 

poder alcançar a pontuação adequada e deixe para apresentar outro pedido no semestre seguinte.    134 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. ITEM 17) Estágio Probatório final Prof. 135 

Thiago Felippe Kurudez. Comissão formada Maria Vitória Ferrari, Sandro Haddad e Edson Cueva. 136 

O processo estava com pedido de vistas em função de um erro no parecer da comissão e algumas 137 

dúvidas dos membros do conselho. As dúvidas fora sanadas e a correção no parecer foi feita.   138 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade com 01 abstenção. ITEM 18) Estágio 139 

Probatório parcial e Progressão Funcional Volker Steier. Comissão formada pelos Professores 140 

Ricardo Matos Chaim, Maria Alzira Nunes, Wellington Avelino Amaral.  Em discussão as dúvidas 141 

foram sanadas. Colocado em votação, foi aprovado com 02 abstenções. ITEM 19) Diretrizes para 142 

solicitação de afastamento de Docentes FGA- Relator Prof. Eberth.  Comissão formada pelos 143 

professores Eberth Correa, Luciano Noleto, André Barros e Fabiano Soares. Prof. Eberth explanou o 144 

relatório aos demais explicando item a item. Em discussão alguns itens foram questionados e 145 

sugestões foram dadas a comissão. Encaminhamento: O conselho pediu que o relatório fosse 146 

encaminhado para avaliação nas áreas e na próxima reunião de Conselho fosse novamente 147 

apreciado. ITEM 20) Novo coordenador de engenharia eletrônica. Prof. Fabiano. Nomeação do 148 

Prof. Daniel Maurício Muñoz Arboleda para coordenador o curso de engenharia eletrônica para o 149 

2°/2017. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 21)  Aprovação Atas de 150 

Colegiado Estendido – Prof. Fernando Scardua. Prof. Fernando trouxe ao conselho um pedido dos 151 

professores de energia com relação à aprovação das atas de colegiado estendido serem aprovadas 152 

somente em reunião do colegiado estendido e não nas reuniões de colegiado representativo. Prof. 153 

Brasil explicou que a ata de colegiado estendido foi colocada em revisão por 07 dias em reunião 154 

virtual, aberta exclusivamente para esse fim, e que apenas 08 professores votaram, depois disso a 155 

mesma ata foi referendada em colegiado representativo. Prof. Fernando Scardua levantou a questão 156 

de que os colegiados são distintos e não tem nenhuma aprovação prévia em ata dizendo que o 157 

colegiados estendido e o representativo são a mesma coisa. Prof. Fabiano e outros membros do 158 

conselho discordam da posição do professor Scardua e afirmam que o colegiado estendido e 159 

representativo são a mesma coisa. Nenhum sobrepõe o outro. Prof. Sandro sugeriu como 160 
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encaminhamento que o conselho aprovasse na reunião que o colegiado representativo é o mesmo 161 

que colegiado estendido para que fique registrado em ata. Em discussão, o conselho acatou o 162 

encaminhamento em votação. Colegiado representativo e colegiado estendido são a mesma estância 163 

dentro da Faculdade UnB Gama. Não possuem hierarquia entre eles. Colocado em votação, foi 164 

aprovado com 04 abstenções.  A reunião foi encerrada dezoito horas e vinte minutos. Eu, Ana Paula 165 

M. S. Santana, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita 166 

por mim e pelo Presidente do Conselho. 167 

 168 

 169 

               Ana Paula M. Silva Santana                        Augusto César de Mendonça Brasil 170 

                       Secretária Executiva                                    Presidente do Conselho 171 
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