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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO PRESENCIAL 1 

DA FACULDADE UnB GAMA (CF/FGA), realizada aos doze dias do mês de junho de dois mil e 2 

dezessete, com início às quatorze horas e vinte e sete minutos. Estiveram presentes os seguintes 3 

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

Haddad (vice-diretor), Paula Meyers Soares ( Coordenadora Geral),  Olexiy Shynkarenko 5 

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

(Represent. de Professores Tronco comum), Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software), 7 

Fabiano Araújo Soares, Daniel Muñoz Arboleda (coordenador eng. eletrônica),   Sérgio Henrique da 8 

S. Carneiro (Represent. Prof. eng. aeoroespacial),  Cristiano Jacques Miosso (Suplente Pós–9 

Graduação), Suzana Moreira Avila (Coordenador de automotiva), Eberth Correa (Repres. Tronco 10 

comum), André Barros de Sales ( Coordenador de Eng. software), Fernando Paiva Scardua 11 

(represent. Eng. energia), Nilson Eduardo Ferreira (Represent. Técnicos Administ.). Estiveram 12 

ausentes: Luciano Emidio Neves da Fonseca (Represent. de prof. eletrônica), Laís Almeida Nunes 13 

(Presidente do DA), Jhon Nero Vaz Goulart(rep. pós grad), Josiane do Socorro Aguiar de Souza 14 

(Coordenadora de extensão),  Tais Calliero Tognetti (Coordenadora tronco comum), Antônio César 15 

P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC).  INFORMES: 01) O aluno Varley 16 

(DA) iniciou os informes avisando das eleições do Diretório Acadêmico e que a chapa Evolução foi 17 

reeleita. Disse também que haverá votação para os representantes dos cursos junto ao DA. 02) Prof. 18 

Fernando passou alguns informes da reunião do Consuni que incluíam o aprovação do orçamento da 19 

UnB e do relato da Reunião com MEC para resolução de problemas orçamentários. Informou 20 

também que segundo o MEC, as Universidade Federais estão com 20.000 professores excedentes. 21 

03) Prof. Eberth reiterou o informe do professor Fernando Scardua. Ele mencionou o 22 

reconhecimento pelo MEC do curso de Engenharia Aeroespacial e solicitações de material de uso 23 

continuo para a Unidade. Ele também perguntou sobre o processo de construção do estacionamento 24 

e prof. Brasil explicou o andamento do processo no SEI. 04)  Prof. Andre Barros relatou um 25 

processo que foi apreciado na última reunião do CEPE, em que um aluno foi reprovado, mas 26 

alegava que não. Esse mesmo aluno também entrou com todas as medidas necessárias para 27 

conseguir visto para ficar no Brasil. A situação dele é complicada, pois não pode ficar na lista dos 28 

prováveis formandos. Prof. André informou que esse caso específico deve virar precedente para 29 

outros e a solução ficou a cargo da Unidade, visto que o professor já disse que não vai aprovar o 30 

aluno. 05) Prof. André também informou que o representante de Exatas na Comissão de 31 

Internacionalização é um professor da FUP e foi pedida a inclusão de mais um integrante, pois 32 
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acreditou-se que esse professor não representaria completamente as Exatas. 06)  Prof. André Barros 33 

falou sobre a Comissão que trataria da forma de entrada dos discentes na FGA. Ele disse que, em 34 

discussão com a área, a Comissão criada parece despreparada, fazendo com que as decisões 35 

demorem a ser tomadas. Ele mencionou a composição dessa Comissão e que as indicações foram 36 

feitas pelos grupos. A área de Software reclamou, pois acredita que a Comissão está discutindo 37 

coisas diferentes do propósito. Prof. Fernando, como membro da Comissão do Regimento Interno, 38 

explicou como os grupos deverão avaliar as entradas a partir da criação do Regimento. Prof. Eberth 39 

mencionou a vaga do concurso de Matemática e disse que os coordenadores deverão apresentar às 40 

áreas o fato de não haver vagas para novos Docentes e que, a longo prazo, os professores ficarão 41 

sobrecarregados por essa falta. Ele disse que os coordenadores também estão sobrecarregados e não 42 

estão tendo compensação por sua atuação. Houve discussão sobre as entradas docente e discente e 43 

ficou acordado que se o DEG já tem o processo de entrada para o próximo semestre, que a 44 

Comissão terá tempo de se posicionar quanto a entrada diferenciada até o 1º/2018. Após os 45 

informes, prof. Paula Meyer pediu inversão de pauta, sendo que a discussão sobre a Comissão de 46 

Eventos Comemorativos será o ultimo item a ser avaliado. Aprovado. Foi solicitada a inclusão de 04 47 

itens de pauta: aprovação de 03 atos da Direção referentes a progressão funcional, avaliação do 48 

parecer de estágio probatório da prof. Carla Rocha, renovação do projeto Toledo do Prof. Sandro e 49 

formalização da Equipe de Robótica Titans. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 50 

ITEM 01) Pedido de Remoção do prof. Edgard Costa. A palavra foi passada para o prof. Andre 51 

Barros que contextualizou o parecer do pedido de remoção do prof. Edgard para o Departamento de 52 

Engenharia de Produção. A área de Software é favorável ao pedido, com a ressalva de contratação 53 

de outro professor antes da saída efetiva do prof. Edgard. Prof. Brasil mencionou que a vaga era a 54 

principio da FT, mas que isso deverá ser regularizado para que o professor possa ser removido. 55 

Houve discussão sobre a validade da vaga que ficará disponível e decidiu-se que o parecer deverá 56 

ser corrigido, pois não é possível a posse de outro professor enquanto a vaga ainda estiver ocupada. 57 

O encaminhamento de remoção só sairá da FGA quando a houver a contrapartida da vaga. Colocado 58 

em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 02) Progressão Funcional Wellington 59 

Avelino do Amaral, matrícula 1055941 de Adjunto II para III. A Comissão formada pelos 60 

professores Patrícia Regina Sobral Braga(presidente), Leonardo Aguayo e Fabio Alfaia da Cunha. O 61 

parecer foi favorável ao pedido. Prof. Fabio Alfaia, como membro da Comissão, disse que eles 62 

tiverem apenas uma dúvida que foi sobre o interstício de avaliação que eles deveriam realizar o 63 

parecer. Professores Brasil e Sandro tiraram dúvidas sobre a avaliação dos pedidos. Prof. Eberth 64 
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mencionou o risco de reprovação do parecer pela CCD.  Colocado em votação, aprovado pela 65 

maioria com 01 abstenção. ITEM 03) Progressão Funcional Thiago Felippe Kurudez, matrícula: 66 

1064193, de assistente II para adjunto I - pedido de vista na Reunião Virtual. A Comissão formada 67 

pelos professores Maura Angélica Milfont Shzu (presidente), Daniel Mauricio Muñoz Arboleda e 68 

Sérgio Henrique da Silva Carneiro foi de parecer desfavorável ao pedido. Prof. Brasil leu o parecer 69 

que nega a solicitação. Prof. Eberth disse que esses pedidos podem ser aprovados pela CCD, por já 70 

terem jurisprudência para isso. Prof. Nilton disse que pediu vistas do processo, devido a aprovação 71 

de pedido similar na mesma reunião. Ele pede que o Conselho tenha o mesmo posicionamento para 72 

os dois pedidos. Prof. Sérgio Carneiro, que fez parte da Comissão,  disse que eles já estavam cientes 73 

de todos os pontos levantados pelo Conselho, mas que o prof. Thiago Kurudez não acrescentou uma 74 

documentação que eles haviam pedido. Ele informou que de acordo com a nova legislação, não 75 

existe mais assistente 3 e 4, não existe progressão e sim promoção e apenas o título de Associado 76 

exigirá doutorado. O encaminhamento é voltar o parecer para a Comissão, para que ela entre em 77 

contato com o professor para melhor instrução do processo. Colocado em votação, aprovado por 78 

unanimidade. ITEM 04) Progressão Funcional Elaine Venson, matricula 1055009, assistente II para 79 

adjunto I - pedido de vista na Reunião Virtual. A comissão formada pelos professores André Murilo 80 

de Almeida Pinto (Presidente), Rejane Maria da Costa e Diogo Caetano Garcia foi de parecer 81 

favorável ao pedido. Prof. Brasil leu o novo parecer realizado pela Comissão. Houve discussão 82 

sobre a falta de clareza da nova legislação que trata da progressão de assistente II para adjunto I. 83 

Prof. Sandro relatou o andamento do processo da prof. Elaine, lendo os pareceres que constam no 84 

mesmo. Houve inclusão de parecer pelo relator da CCD no processo SEI após a convocação da 85 

reunião do Conselho e por este motivo o Conselho irá devolver o processo para a professora, para 86 

sua manifestação. Pede-se que o parecer do prof. Thiago seja feito com base no parecer da CCD. 87 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 05) Progressão Funcional 88 

Fabiana Freitas Mendes, matricula 1055160, assistente II para adjunto I. A Comissão foi formada 89 

pelos professores Roseany De Vasconcelos Vieira Lopes (presidente), Milene Serrano e Ricardo 90 

Ajax Dias Kosloski e deu parecer favorável ao pedido. Prof. Brasil disse que esse processo, apesar 91 

de ser o mesmo pedido dos professores Elaine Venson e Thiago Kurudez, voltou da CCD apenas 92 

para adequação na titulação solicitada, pois no parecer enviado anteriormente informava a 93 

progressão de adjunto I para II, que não é o caso.  Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 94 

ITEM 06) Progressão Funcional Tiago Alves da Fonseca, matricula 1715832, adjunto I para II. A 95 

Comissão foi formada pelos professores Jhon Nero Vaz Goulart(Presidente), Luiz Augusto Fontes 96 
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Laranjeira e Luiz Carlos Gadelha de Souza que deu parecer favorável ao pedido. Prof. Sandro 97 

relatou o parecer. Prof. Eberth disse que o parecer não transcreve a realidade do Campus e pede que 98 

o mesmo seja adequado antes do envio a CCD. O encaminhamento é aprovar o parecer, com 99 

adequação do perfil que esta na Resolução, relevando a realidade do Campus. Houve discussão 100 

sobre a obrigatoriedade de adequação do processo pela Comissão. Colocado em votação, aprovado 101 

por unanimidade. ITEM 07) Progressão Funcional Fabrício Ataides Braz, matricula 1062867 de 102 

adjunto II para III - alterado pela Comissão a pedido do Conselho. A Comissão foi formada pelos 103 

professores Eberth de Almeida Correa, Sérgio Antonio Andrade de Freitas e Luiz Filomeno de Jesus 104 

Fernandes. Prof. Eberth disse que o professor havia se adiantado no pedido e a pontuação ficou 105 

abaixo do necessário para aprovação. Após adequação do pedido pelo requerente, a Comissão fez 106 

novo parecer favorável a solicitação. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 08) 107 

Representante da CEX. Prof. Brasil disse que a SOC encaminhou a solicitação de indicação de novo 108 

representante, após informar sobre o encerramento do prazo da prof. Josiane e esse pedido foi 109 

passado para as áreas. Prof. Fabiano informou que não houve interesse pelos membros do grupo de 110 

Eletrônica. A Direção encaminhará a solicitação para o Colegiado Estendido. Não houve votação 111 

para este item. ITEM 09) Homologação Projetos Brafitec aprovados AD REFERENDUM. O 112 

coordenador dos projetos é o prof. Sebastien Rondineau com títulos "Programa de intercâmbio 113 

acadêmico UnB / Unicamp / UFRN / INSA de Rouen / ENSICAEN" e “Diagnóstico, medições e 114 

imageamento em Micro-ONDas (DIAMOND)”, ao Programa Capes/Cofecub BRASIL – FRANÇA 115 

Edital 04/2017. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria, com 01 116 

abstenção. ITEM 10) Progressão Funcional Luiza Yoko Taneguti, matricula 108377 de adjunto I 117 

para II. A Comissão foi formada pelos professores José Felício da Silva, Vinícius Rispoli de 118 

Carvalho e Suzana Moreira Ávila. Prof. Brasil leu o parecer que foi desfavorável e a justificativa da 119 

Comissão foi o interstício de avaliação. O Conselho disse que a progressão pode ser feita no período 120 

solicitado. O encaminhamento é voltar o processo para a Comissão para adequação e nova 121 

avaliação. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 11) Renovação Projeto 122 

Catavento. Prof Paula contextualizou o projeto proposto pela Prof. Josiane Aguiar. Não houve 123 

discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade ITEM 12)  Renovação Clube de 124 

Ciencias. Prof Paula relatou o parecer e disse que por estes processos terem sido propostos pela 125 

Coordenadora de Extensão, o parecer teria que ser feito por uma instância superior. Não houve 126 

discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 13) Afastamento para pós 127 

doutorado da prof. Vanessa Maria de Castro. Prof. Jorge Cormane leu o parecer que informou que a 128 
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professora fará seu estágio pós doutoral na Center Edgar Morin na França entre janeiro de 2018 e 129 

janeiro de 2019 e disse que a área foi favorável ao pedido, sendo que a prof. Sandra Lima será sua 130 

substituta. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria, com 01 abstenção. 131 

ITEM 14) Pedido de vista da ata 118. Prof. Fernando Scardua pede alteração na linha 55 a 56 para a 132 

"Escolha deve ser feita em caráter excepcional". Prof. Sergio Carneiro pede que altere a linha 49 133 

para "haja interessados". Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 15) Afastamento 134 

ad referedum do prof. Domenico Simone, matricula 1084763 para participar de reunioes tecnicas, 135 

seminarios, palestras na Universidade "Sapienza" de Roma, na Itália pelo periodo de 05 a 14 de 136 

julho de 2017. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 16) Comissão de eventos 137 

comemorativos 10 anos FGA. Prof. Brasil disse que a em comemoração aos dez anos, a FUP 138 

publicou sua história em um livro e disse que é uma boa ideia para a comemoração de 10 anos da 139 

FGA. Ele informou que o Prof. Rudi gostaria de fazer parte da elaboração de um livro parecido. 140 

Pede-se que a Prof. Suzana coordene a formação do Comissão. Colocado em votação, aprovado por 141 

unanimidade. Prof. Suzana mencionou que no aniversário de 09 anos farão um brunch no gramado 142 

central do Campus. ITEM 17) Atos 51, 52 e 53. Prof Brasil leu a composição dos atos e informou 143 

que eles tratam de progressão funcional. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 144 

18) Estágio Probatório Parcial e Final Prof. Carla Rocha Silva Aguiar, matricula 1051946. A 145 

Comissão foi formada pelos professores Augusto César de Mendonça Brasil, Fábio Macedo Mendes 146 

e Alessandro Borges de Sousa Oliveira. Prof. Brasil leu o pedido e disse que ela submeteu bem após 147 

o prazo. O parecer da Comissão é favorável. Foi discutido o prazo de submissão dos pedidos. O 148 

encaminhamento é aprovar o mérito do parecer, embora extinto o prazo de entrega do relatório de 149 

estágio probatório da prof. Carla Rocha. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 150 

19) Renovação Projeto Toledo. Prof. Sandro leu o parecer realizado pela prof. Carla Rocha e disse 151 

que ele mesmo é o Coordenador do projeto. Ele informou que será realizado em um prazo de 07 152 

meses. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 20) Plano de 153 

Trabalho Projeto Titans, Equipe de Competição de Robótica. Prof. Fabiano relatou o parecer e disse 154 

ser favorável ao pedido. Daniel (DA) informou que eles irão utilizar o espaço destinado a copiadora 155 

no Mesp, participar da Campus Party e participar de futuros pedidos de financiamento. Prof. Jorge 156 

Cormane lembrou que para pleitear o financiamento, o nome da equipe deverá constar no PPC. 157 

Prof. Fabiano disse que eles poderão pleitear financiamento no ano que vem, mas já constam no 158 

PPC de Eletrônica. Prof. Brasil disse que a equipe deve ser capaz de mostrar capacidade de captar 159 

recursos, não dependendo apenas do dinheiro da universidade. Daniel (Dir. Acad.) disse que estão 160 
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conseguindo administrar o espaço entre equipes de competição, empresas juniores e o próprio DA. 161 

O encaminhamento é formalizar a Equipe Titans. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 162 

A reunião foi encerrada as dezessete horas e doze minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária 163 

executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente 164 

do Conselho. 165 

 166 

 167 

 168 

 169 

 170 

                       Fernanda Rosa Leite                          Augusto César de Mendonça Brasil 171 

                       Secretária Executiva                                    Presidente do Conselho 172 
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