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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO PRESENCIAL 1 

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

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

membros: Sandro Augusto Pavlik Haddad (vice-diretor), Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral),  4 

Jorge Andres Cormane Angarita (coord. de Energia),  Fábio Alfaia da Cunha (Represent. de 5 

Professores Tronco comum), Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (coordenador eng. Eletrônica), Tais 6 

Calliero Tognetti (Coordenadora tronco comum), Luciano Emidio Neves da Fonseca (Represent. de 7 

prof. eletrônica), André Barros de Sales ( Coordenador de Eng. software), Suzana Moreira Ávila 8 

(Coord. de Automotiva), Eberth Correa (Repres. Tronco Comum), Josiane do Socorro Aguiar de 9 

Souza (Coordenadora de extensão),  Nilson Eduardo Ferreira (Represent. Técnicos Administ.), Jhon 10 

Nero Vaz Goulart(rep. pós grad), Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software), Sérgio Henrique 11 

da S. Carneiro (Represent. Prof. Aeroespacial), Laís Almeida Nunes (Presidente do DA) e Débora 12 

Janine Campos Guedes(DA). Os professores Suélia de Siqueira Fleury Rosa e Marcus Vinicius 13 

Chaffim Costa participaram brevemente para dar informes. Estiveram ausentes: Augusto César de 14 

Mendonça Brasil (Presidente do Conselho), Fernando Paiva Scardua (represent. Eng. energia -15 

justificado), Olexiy Shynkarenko (Coordenador eng. aeroespacial - justificado), Antônio César P. 16 

Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC).  Prof. Sandro iniciou a reunião dando 17 

boas vindas aos professores que estavam de férias. Prof. Eberth solicitou que fosse incluída na pauta 18 

a Criação de Comissão Avaliadora da Divisão de Entrada dos cursos. Colocado em votação, 19 

aprovado pela maioria com 01 abstenção. INFORMES:  01) Prof. Sandro deu os informes da 20 

Direção. Informou sobre o estacionamento e disse que estamos dependendo da licença ambiental e 21 

liberação de instalação do campus. A Reitora já assinou os termos e o documento foi enviado para o 22 

IBRAM. Foi informado pela DGI que o IBRAM já assinou o termo de liberação, mas falta assinar o 23 

termo de compensação e a licença. Não existe motivo para não liberar a licença, tendo vista que 24 

todas as obrigações da parte da UnB foram realizadas. Ele disse que saindo a licença ambiental, o 25 

DER irá retomar as obras. 02) Calçamento. Prof. Sandro informou que está faltando cimento 26 

novamente e que, apesar da disposição da Prefeitura, sempre falta material, por conta do orçamento 27 

da Universidade. 03) Guarita. Prof. Sandro informou que estão construindo a base ao lado do portão 28 

de entrada para colocar contêineres que servirão de guarita. O intuito é ter um maior controle de 29 

acesso ao Campus. 04) Compras. Prof. Sandro informou farão um informe sobre os gastos e que 30 

todos os grupos deverão ficar atentos ao prazo de utilização dos recursos e acompanhar as compras 31 

via Coordenador e com o Kleber. 05) Prof. Suzana informou que a visita do MEC para Automotiva 32 
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será entre os dias 08 e 11 de novembro. Ela disse que estão tentando apoio do DEG para adiantar 33 

compras para os laboratórios e livros para o acervo da biblioteca. Prof.ª Paula disse que entraram em 34 

um edital e fizeram pedido de computadores no valor de R$ 400.000. Prof. Sandro pede que os 35 

coordenadores se reúnam para decidirem o que fazer com o recurso que está sobrando da FGA, se 36 

tiver sobrando. 06) Prof. Suélia informou que assumiu a Coordenação da Pós Graduação e ela será a 37 

representante da pós no Colegiado, sendo suplente do prof. Jhon Goulart no Conselho. 07) Prof. 38 

Suzana disse que o aniversario de 09 anos da FGA será um café da manhã no gramado entre os 39 

prédios. Eles tentarão fazer a mesma logística da festa junina, de cada um trazer um prato. Ela disse 40 

que só falta tenda e mesas. 08) Débora (DA) fez questionamento pela equipe de competição Titans, 41 

que gostariam  de saber qual será a utilidade da antiga sala de reprografia. Prof. Sandro disse que 42 

está aberta licitação para ocupação das áreas da antiga Xerox, do Obelisco e da lanchonete da UED. 43 

Ele pede que a equipe faça uma solicitação formal ao Conselho para controle dos espaços. 09) 3º 44 

prédio. Prof. Sandro disse que esse projeto está em 1º lugar na fila de obras da UNB. Ele disse que 45 

em termos de projeto, já está bem consolidado e a expectativa é que seja licitado esse ano. Só falta a 46 

licença ambiental para fazer a licitação. Quando tiver um cronograma, trarão para o Conselho para 47 

discussão de ocupação do espaço. Ele disse que a Licença de operação e de instalação é para o 48 

Campus todo e não só para o estacionamento. Prof. Sandro disse que hoje não houve Colegiado 49 

Estendido por conta da discussão sobre progressão funcional, que tem prazo para entrega que é dia 50 

11.08. ITEM 01) Progressão Funcional prof. Evandro Leonardo Silva Teixeira, adjunto II para III. 51 

Prof. Sandro leu o parecer e disse que a Comissão foi formada pelos professores Edna Canedo, 52 

Ricardo Chaim e Henrique Gomes. O parecer foi favorável ao pedido. Colocado em votação, 53 

aprovado por unanimidade. ITEM 02) Discussão sobre progressão funcional. A palavra foi passada 54 

para o prof. Luciano Fonseca, que é membro do CEPE. Ele apresentou um breve histórico e disse 55 

que houve mudanças na lei em 2012 e o documento que estava em vigor desde então estava 56 

defasado. Com a nova administração, foi criada uma nova Comissão. Ele informou o nome dos 57 

membros dessa Comissão e disse que era um grupo bem diversificado. Ele mostrou os pontos mais 58 

relevantes e o que mudou da resolução anterior. Dentre os pontos pautados, ele informou que houve 59 

valorização da pontuação do ensino de graduação e maior objetividade na avaliação. Ele disse que 60 

algumas alterações não são tão impactantes para FGA. Ele disse que o professor poderá progredir 61 

apenas dando aula e o que o professor precisa fazer para pontuar e ser aprovado. Ele falou também 62 

que o trâmite de avaliação irá mudar: toda progressão será terminativa na FGA. Terá sua própria 63 

CCD e BEPA, Comissões Permanentes que ficarão exclusivamente a cargo de avaliação de 64 
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progressões. Ele mencionou que foi retirada a obrigatoriedade do professor associado precisar ter 65 

filiação com programa de pós-graduação. Houve questionamento sobre linha de pesquisa 66 

independente. Prof. Luciano Fonseca também disse que houve muita discussão na Comissão sobre o 67 

Qualis e qual seria uma boa retribuição para produção de artigo, para que ele se tornasse um ganho e 68 

não uma penalidade. Ele informou que a UNB não aceita pedidos de progressão múltipla, sendo 69 

possível apenas fazer administração de atraso. Ele falou que o processo de aquisição de 70 

comprovantes será simplificado e informatizado e que eles estão criando um sistema de auditagem 71 

por sorteio. Ele disse que o Conselho ficará responsável por decidir os itens que não estiverem 72 

especificados na Legislação; membros de colegiado de unidades terão 12 pontos por semestre, 73 

desde que tenham 75% de presença; os efeitos financeiros valerão a partir da entrada do pedido; os 74 

aspectos específicos da FGA poderão ser dispostos em uma tabela exclusiva, a ser avaliado pelo 75 

CEPE (por exemplo: turmas de 130 alunos, projetos de pesquisa com financiamento, patentes, etc.). 76 

Houve discussão sobre o envio de um documento para toda a FGA ou um documento por curso. 77 

Houve discussão sobre qual documento deverá ser enviado, se envia o documento com as alterações 78 

da FGA ou se aprova por enquanto a minuta enviada por e-mail pelo CEPE. Prof. Suzana pontuou 79 

as mudanças propostas pela Automotiva. Prof. Luciano respondeu que tentou argumentar esses 80 

pontos na Comissão do CEPE, mas que existe possibilidade de distorções pelos proponentes. Prof. 81 

Sérgio Carneiro deu a ideia de alterar apenas os itens que farão diferença no documento inicial e 82 

depois colocar as especificidades em uma tabela especifica da FGA. Prof. Sandro questiona se deve 83 

ser discutindo apenas os pontos específicos ou discutindo os tópicos por área. A decisão foi 84 

discussão de bloco a bloco do documento encaminhado pelo CEPE. Prof. Luciano projetou a 85 

planilha e houve discussão sobre mudar a tabela inicial de referência para fins de promoção e 86 

progressão das classes A, B, C e D. No Item Indicadores I- Atividades de Ensino e Desempenho 87 

Didático, a sugestão foi retirar a frase (Disciplina de 04 créditos – máximo de 3 pontos por 88 

disciplinas) ou retirar apenas a frase Máximo de 03 pontos por disciplinas. Software sugere não 89 

alterar o ponto, apenas o limite. Houve discussão sobre alterar o mínimo no item Compensação por 90 

turmas maiores com mais de 50 alunos, onde haveria troca de 50 por 80. Houve discussão sobre 91 

quais tópicos deveriam ser discutidos e quais as alterações reais serão aprovadas pelo CEPE. Foi 92 

decidido que apenas alterações mais importantes deverão ser feitas. No GRUPO III – ATIVIDADES 93 

DE PESQUISA E EXTENSÃO, prof. Eberth pede que haja limitador na pontuação desse tópico, 94 

pois muitos professores têm muitos projetos de extensão. Houve discussão sobre os impasses que 95 

essas limitações implicariam. O encaminhamento é colocar limitações no GRUPO III - atividades 96 
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de pesquisa e extensão. Rejeitado pela maioria com 07 votos contra, 01 a favor e 01 abstenção. 97 

Mantém o item como está. Houve discussão sobre o Grupo III, tópico COORDENAÇÃO DE 98 

COMISSÃO ORGANIZADORA DE EVENTOS OU CONGRESSOS e o encaminhamento é 99 

separar a pontuação de Coordenação/membro de eventos ou congressos por eventos internacionais, 100 

atribuindo 60 pontos/evento. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Voltaram para o 101 

GRUPO II, mas não houve alteração. GRUPO IV não houve alterações. GRUPO V não houve 102 

alterações. Colocado em votação a planilha com as ressalvas aprovadas, no GRUPO III, aprovado 103 

por unanimidade. O Conselho irá aprovar os projetos em bloco por conta do tempo de reunião. Prof. 104 

Sandro deu um informe sobre a remoção do prof. Edgard e disse que havia sido aprovado 105 

anteriormente, mas que só agora que veio a comunicação formal de remoção. Não será colocado 106 

para votação. Prof. Marcus Chaffim informou que encaminharam um email equivocado com a 107 

versão mais antiga do Regimento Interno e que a versão mais atualizada será encaminhada na 108 

semana que vem. ITEM 03) Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para a Automação 109 

de Serviços Públicos no âmbito da Jornada da Transformação dos Serviços. Prof. Sandro leu o 110 

parecer realizado pelo prof. Giovanni sobre o projeto de pesquisa proposta pela prof. Rejane Maria 111 

da Costa Figueiredo, matrícula 1027646, com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 112 

Gestão. Dentre outras informações, o parecer informa que o projeto terá duração de 36 meses com 113 

valor total de R$ 2.988.754,00. Não houve discussão, colocado em votação aprovado por 114 

unanimidade. ITEM 04) Projeto Colaborativo de Softwares Livres. Prof. Jorge Cormane leu o 115 

parecer que realizou sobre o projeto de pesquisa UNB com Ministério da Cultura. Dentre outras 116 

informações, disse que o período de execução do projeto será de 24 meses, com orçamento previsto 117 

de R$ R$1.966.125,00. Não houve discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. 118 

ITEM 05) Empurrando Juntas: Estudos sobre uma plataforma de participação digital baseada em 119 

gameficação e aprendizado de máquina. Prof. Jorge Cormane leu o parecer que realizou sobre o 120 

projeto UNB e Conselho Federal de Psicologia. Dentre outras informações, disse que o período de 121 

execução do projeto será de 24 meses, com orçamento previsto de R$ 1.625.957,20. Não houve 122 

discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) Pesquisa e 123 

desenvolvimento de software como inovação que seja orientado para a customização e adaptação do 124 

software livre de participação Empurrando Juntos e demais soluções livres com comunidades ativas 125 

para suportar a metodologia de apropriação tecnopolítica por parte da Secretaria Nacional da 126 

Criança e do Adolescente. Prof. Jorge Cormane leu o parecer que realizou sobre o projeto UNB  e 127 

Ministério de Direitos Humanos. Dentre outras informações, consta que o período de execução do 128 
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projeto será de 12 meses, com orçamento previsto de R$ 483.120,00. Não houve discussão, 129 

colocado em votação aprovado por unanimidade. ITEM 07) Homologação do afastamento 130 

internacional ad referendum Maura Angélica Milfont Szhu para participar do International 131 

Conference on Structural Dynamics-Eurodyn 2017 entre os dias 06 e 19 de setembro de 2017 em 132 

Roma, Itália. Não houve discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 08) 133 

Incorporação do Centro de Pesquisas em Arquitetura da Informação com a FGA. A palavra foi 134 

passada para o prof. Daniel Muñoz que informou que a diretoria do CPAI está colocando à 135 

disposição esse centro e, o grupo de Eletrônica apoia essa aquisição. Ele solicita ao Conselho que 136 

envie a proposta à CPAI via Reitoria. Prof. Luciano explicou que esse é um centro independente que 137 

funciona na UNB. Eles têm o próprio centro de custo, salas, funcionários e o Conselho é quem irá 138 

nomear o Diretor da CPAI, caso consiga esse centro. Prof. Ivan, à época, pediu que esses centros 139 

fossem encaminhados para outros departamentos e que não estivessem mais ligados a Reitoria, por 140 

isso essa oferta. Eles têm uma reunião marcada para o dia 16 com a Reitoria. Prof. Sandro disse que 141 

só irão votar algo desse tipo quando tiverem maiores informações. O item virou Discussão sobre a 142 

transferência da CPAI, ao invés de formalização da incorporação. O encaminhamento é retirar o 143 

item de pauta para maiores esclarecimentos e discussões internas. Colocado em votação, aprovado 144 

por unanimidade. ITEM 09) Criação de Comissão para divisão de entrada dos cursos. Prof. Eberth 145 

disse que foi aprovada a divisão de entrada dos cursos e que era uma necessidade da FGA, mas ele 146 

disse que precisam definir as disciplinas das áreas. Ele informou os problemas que o tronco comum 147 

tem com os planejamentos das ofertas. Ele solicita uma definição por uma comissão para que seja 148 

feito um levantamento junto aos cursos de engenharias sobre as demandas de disciplinas e os 149 

principais problemas de separar a entrada única. Essa nova Comissão faria uma continuação da 150 

antiga comissão, elaborando um documento mais organizado. A sugestão é passar para a 151 

Coordenação Acadêmica. O Conselho solicita ao grupo de coordenadores uma proposta detalhada 152 

da listagem das disciplinas e vagas ofertadas de todos os cursos e as áreas responsáveis por cada 153 

disciplina na FGA. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada as 154 

dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a 155 

presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Vice- Presidente do Conselho. 156 

 157 

 158 

                       Fernanda Rosa Leite                          Sandro Augusto Pavlik Haddad 159 

                       Secretária Executiva                                   Vice- Presidente do Conselho 160 
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