
 

 

 
 
 

 

1 
 

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO PRESENCIAL 1 

DA FACULDADE UnB GAMA (CF/FGA), realizada aos três dias do mês de julho 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 Meyer Soares (Coordenadora Geral),  Olexiy Shynkarenko 5 

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

(Represent. de Professores Tronco comum), Daniel Muñoz Arboleda (coordenador eng. eletrônica), 7 

Tais Calliero Tognetti (Coordenadora tronco comum), Luciano Emidio Neves da Fonseca 8 

(Represent. de prof. eletrônica), André Barros de Sales ( Coordenador de Eng. software), Fernando 9 

Paiva Scardua (represent. Eng. energia), Artem Andrianov(sup. rep. Aeroespacial), Adevanei Barros 10 

(sup. técnicos), Fabricio Ataides Braz (sup. rep. Software). Estiveram ausentes: Laís Almeida Nunes 11 

(Presidente do DA), Suzana Moreira Avila (Coordenador de automotiva), Eberth Correa (Repres. 12 

Tronco comum), Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coordenadora de extensão - justificado),  13 

Nilson Eduardo Ferreira (Represent. Técnicos Administ.), Jhon Nero Vaz Goulart(rep. pós grad), 14 

Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software), Sérgio Henrique da S. Carneiro (Represent. Prof. 15 

eng. aeoroespacial), Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC).  16 

INFORMES: 01) Prof. Brasil falou sobre venda de drogas no Campus. Disse que em conversa com 17 

a PM, foi informado que quando a polícia consegue deter os suspeitos, os mesmos não ficam muito 18 

tempo na delegacia. Ele mostrou a imagem do rapaz que é o suposto traficante. Ele mostrou também 19 

imagem de uma arma no Campus, não sabe de que matéria, em posse de estudantes. Ele mostrou a 20 

imagem de uma pichação feita dentro dos prédios. Ele também apresentou as cenas feitas pelas 21 

câmeras de segurança e de uma câmera particular. Prof.ª Paula Meyer abordou o suspeito que fez a 22 

pichação, que falou que não viu nada. A pichação foi removida parcialmente pelos funcionários da 23 

Limpeza. Prof. Brasil disse que agora possuem informação visual. A providência da Direção, a 24 

partir do próximo semestre, é aproveitar as boas vindas dos calouros e trazer a Polícia para dar 25 

explicações sobre esses assuntos, fazendo parceria com os pais dos alunos. Tentar também construir 26 

com a Polícia alguma forma de ação que não seja abordagem e prisão de alunos. Uma segunda 27 

providência seria acionar as catracas, apesar do problema não estar dentro dos prédios. O ideal seria 28 

controlar o acesso de entrada ao Campus, na entrada pelo portão. Nilson Eduardo (Técnico) 29 

mencionou qual a situação das catracas, informando que o propósito é filtrar entrada e não dificultar. 30 

Ele disse que deveriam discutir o sistema de identificação de entrada. Prof. Luciano Fonseca disse 31 

que deveria ser feita uma Comissão para avaliação de impacto da ativação das catracas. ITEM 01) 32 
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Diretrizes para afastamento solicitação de afastamento de docentes da FGA para licença 33 

capacitação, pós-graduação e visita técnica ou estágio. Prof.ª Tais Calliero informou, que em 34 

conversa com o prof. Eberth Correa, membro da Comissão, que o documento é o mesmo que foi 35 

analisado pelas áreas e apenas o grupo de Automotiva pediu ajuste. Prof. André Barros pede que se 36 

incluam as normas de afastamento do DGP no art. 4º. Colocado em votação as diretrizes para 37 

afastamento considerando a modificação solicitada pelo prof. André Barros, aprovado pela maioria 38 

com 02 abstenções. ITEM 02) Forma de ingresso dos discentes aos cursos de graduação da FGA. 39 

Prof. Brasil leu o parecer feito pela Comissão que informou quais as modalidades de ingresso de 40 

alunos na FGA e trâmite de entrada até a escolha dos cursos, após a entrada. Dentre outras 41 

informações, mencionou que a separação do processo de ingresso dos estudantes ajudará na 42 

matrícula, trará maior equilíbrio entre a quantidade de alunos nos cursos e maior efetividade na 43 

gestão do tempo de permanência de alunos nos cursos.O parecer é favorável a discretizar o processo 44 

seletivo com a entrada especifica em cada curso direto, tendo em vista o posicionamento 45 

dominantemente favorável dos professores nas consultas realizadas nas reuniões de curso e na 46 

minimização dos problemas técnicos e administrativos enfrentados pela UnB. Prof.ª Tais Calliero 47 

mostrou preocupação sobre o impacto dessa mudança no Tronco Comum. Prof. Jorge Cormane 48 

mencionou que não levou o assunto a área, mas é favorável a solicitação. Prof. Brasil disse que no 49 

parecer consta que as áreas foram consultadas. Eletrônica, Software e Automotiva foram 50 

formalmente consultados, informação confirmada por seus representantes. Prof. Daniel Muñoz disse 51 

que isso só será implantado em 2018. Prof. André Barros disse que deverão encaminhar esse pedido 52 

de mudança até outubro. O primeiro encaminhamento é verificar se o parecer será votado pelo 53 

Conselho agora ou se aguarda a manifestação das áreas que ficaram faltando. Houve discussão 54 

sobre a aprovação ou não do parecer. Colocado em votação aprovação do parecer na reunião de 55 

hoje, 07 votos a favor, 02 contra e 03 abstenções. Aprovada votação do parecer pelo Conselho na 56 

Reunião de hoje. Parecer colocado em votação, 07 a favor e 05 abstenções. Prof. Andre Barros pede 57 

que, após as devidas alterações, que as diretrizes para afastamento sejam encaminhadas para a lista 58 

do Colegiado Estendido e seja disponibilizado no portal. ITEM 03) Eleição para representante 59 

membro do CEPE. Informou que o mandato dos membro foi encerrado em janeiro, além de dar 60 

outras informações. Prof. Luciano Fonseca manifesta desejo de ser reeleito. Prof. Fernando Scárdua 61 

manifesta desejo de ser suplente. Prof. André Barros contextualizou as atribuições do suplente. Prof. 62 

Jorge Cormane manifestou interesse na candidatura tanto como titular quanto suplente. Colocada 63 

em votação representante Titular: prof. Luciano Fonseca teve 04 votos; Prof. Jorge Cormane teve 04 64 
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votos. 01 abstenção. Prof. Sandro justificou o voto por dar apoio aos colegas que queiram participar 65 

dos Conselhos superiores. Prof. André Barros justificou o voto para disponibilizar a outros colegas a 66 

experiência de estar em Conselhos Superiores. Prof.ª Paula Meyer justificou voto pelo trabalho do 67 

prof. Luciano ainda não ter acabado. Prof.ª Tais Calliero justificou o voto manifestando preocupação 68 

sobre a votação de progressão funcional, processo que ainda está em andamento e que o prof. 69 

Luciano Fonseca já está a par. Como houve empate, prof. Brasil deverá votar. Ele justificou que 70 

faltam representantes da Eng. Automotiva e de Aeroespacial e não queria dar o voto sem a presença 71 

deles. Após discussão, prof. Sandro Haddad mudou o voto, fazendo com que prof. Brasil não 72 

precise votar. A recontagem é de 05 votos para prof. Luciano Fonseca e 03 votos para prof. Jorge 73 

Cormane. O professor Titular será o prof. Luciano Fonseca. Colocada em votação representante 74 

Suplente: Prof. Fernando Scardua teve 03 voto; Prof. Jorge Cormane teve 05 votos. Prof. Jorge será 75 

o suplente. Após votação, O Conselho decidiu que o prof. Luciano Fonseca, será representante 76 

titular da FGA e prof.  Jorge Cormane será suplente no CEPE. ITEM 04) Eleição para representante 77 

membro da Comissão Permanente de Avaliação (CPA). Prof. Brasil pede que retire esse item de 78 

pauta para que seja encaminhado para analise pelas áreas. Colocado em votação, aprovado por 79 

unanimidade. ITEM 05) Progressão Funcional  Luiz Augusto Fontes Laranjeira Adjunto II para III. 80 

A Comissão foi formada pelos professores Maria Alzira de Araújo Nunes, Carla Tatiana Mota 81 

Anflor e Edgard Costa Oliveira e foi de parecer favorável ao pedido. A palavra foi passada para o 82 

prof. Sandro que leu o parecer e disse que a Comissão foi favorável ao pedido. Não houve 83 

discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) Mudança de Coordenador 84 

Substituto do projeto vigente com o MC (MCTIC). A solicitação foi feita pela prof. Rejane 85 

Figueiredo. Prof. Brasil leu o parecer e mencionou a indicação do novo gestor substituto, após 86 

concordância dos indicados. O parecer informou que a coordenadora substituta atualmente é a 87 

Elaine Venson, mas por conta da sua saída para Doutorado Pleno, deverá ser substituída pelo prof. 88 

Wander Cleber Pereira.. Não houve discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. 89 

ITEM 07) Afastamento Internacional Prof. Rodrigo Cerda para participar do International Union of 90 

Geodesy and Geophysics em Cabo, na África do Sul entre os dias 27/08 e 01/09 de 2017. Não 91 

houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 08) Aprovação Minuta 92 

de atas 120, 121 e 122 de reunião de Conselho. Ata 120. Prof. Fernando Scárdua pediu alteração no 93 

final da ata. Ele falou sobre a redação da ata que diz que Colegiado Estendido e Colegiado tem a 94 

mesma representatividade. Ele mencionou repercussões dessa aprovação. Prof. Brasil não autorizou 95 

a retomada da discussão, pois o item é de aprovação da ata. Ata 121, não houve alteração. 96 
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Colocadas em votação como estavam, atas aprovadas por unanimidade. Na ata 122, Prof. Fernando 97 

Scardua pede alteração na redação do item 02, dos Informes: Onde ser lê "CEPE", leia-se 98 

"Consuni". Onde se lê "Unidade", leia-se "UnB". Onde se lê " propostas encaminhadas para o MEC 99 

pela Reitoria", leia-se "relato da Reunião com MEC para resolução de problemas orçamentários". 100 

Onde se lê "21", leia-se "20.000". Colocado em votação com as alterações do prof. Fernando 101 

Scardua, aprovado pela maioria, com 01 abstenção. Prof. Fernando Scardua pede que seja retomado 102 

o assunto sobre representatividade do Colegiado Estendido e Colegiado para próxima reunião. A 103 

reunião foi encerrada as dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, 104 

secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo 105 

Presidente do Conselho. 106 

 107 

 108 

 109 

 110 

 111 

                       Fernanda Rosa Leite                          Augusto César de Mendonça Brasil 112 

                       Secretária Executiva                                    Presidente do Conselho 113 
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