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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO PRESENCIAL 1 

DA FACULDADE UnB GAMA (CF/FGA), realizada aos quatro dias do mês de setembro de 2 

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

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

Augusto Pavlik Haddad (vice-diretor), Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral), John Nero 5 

Vaz Goulart (Represent. Pós-Graduação), Josiane do Socorro A. de Souza (Membro CEX) 6 

Suzana Moreira Avila (Coordenador de automotiva), Jorge Cormane (coord. de energia), 7 

Fernando Paiva Scardua (represent. Eng. energia), Daniel Munoz Arboleda (coordenador eng. 8 

eletrônica), Luciano Emídio Neves da Fonseca (Represent. De prof. eletrônica), André Barros 9 

de Sales (Coordenador de Eng. software), Nilton Correia da Silva (Represent. Eng. Software), 10 

Paolo Gessini, Sérgio Henrique da S. Carneiro (Represente. Prof. eng. aeroespacial), Tais 11 

Calliero Tognetti (Coordenadora) Adevanei de Sant``Anna Barreto (suplente dos Técnicos, 12 

Daniel Arthur M. Silva (Representante do DA) Samara Cristina S. dos Santos (representante do 13 

DA), estiveram ausentes: Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral 14 

Fernandes (CIC), Fábio Alfaia da Cunha (Represent. De Professores Tronco comum), Eberth de 15 

Almeida correa (represent. De Professores) Nilson Eduardo Ferreira (representante dos 16 

Técnicos) Informes: 01) Prof. Sandro informou que já foi liberada a licença ambiental da FGA. 17 

Ela foi assinada pelo IBRAM e pela Reitora, aguardando apenas o recebimento da cópia do 18 

documento. Prof. Sandro disse ter lido uma prévia da licença, que tem 06 anos de validade, a 19 

partir do momento da publicação no DOU. Ela também contempla a compensação do prédio 20 

LDTEA. Além de ser a licença de instalação e operação, já vem contemplado o terceiro prédio. 21 

O processo do LDTEA está encaminhado e a previsão é ser licitado este ano. Este prédio está 22 

orçado em R$ 9 milhões e é o primeiro na lista de prioridade de obras da UnB. A ocupação será 23 

discutida posteriormente. Prof. Sandro explicou quais os próximos passos para construção do 24 

estacionamento. 02) Guaritas. Prof. Sandro informou que solicitou projeto de guaritas para o 25 

CEPLAN, mas por conta da demora, conseguiram 02 contêineres para guaritas com uma 26 

empresa especializada, através do prof. Alessandro. É um projeto provisório e a previsão de 27 

entrega é na sexta-feira. Falta apenas liberação da Prefeitura em relação a ligação elétrica das 28 

guaritas e vigilantes (porteiros) para controle de acesso. Quando tudo estiver pronto, farão uma 29 

avaliação para definição de controle de acesso. Prof. Brasil citou como funciona o controle de 30 

acesso da FCE.03) Resultado final edital DEG 10/2017 que trata de aquisição de computadores. 31 

Prof. André Barros informou que a FGA foi contemplada por ele e pelos professores Suzana 32 
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Avila, Daniel Muñoz e Paula Soares. São aproximadamente 86 computadores. Os 33 

coordenadores conversarão entre si para discutir a destinação destes computadores.04) Prof. 34 

Luciano Fonseca informou que o texto de progressão funcional apresentado na reunião de 35 

Conselho passada, foi aprovado na integra na reunião do CEPE. Ele citou algumas das 36 

alterações aprovadas e que a criação de CCD e BEPA nas Unidades também foi aprovada. Ele 37 

pediu que discutissem o quanto antes as tabelas específicas da Unidade. Prof. Brasil sugeriu que 38 

reeditassem o ato com a Comissão que ficará responsável por compilar o que foi discutido pelas 39 

áreas a respeito da tabela especifica da Unidade, com os mesmos membros da Comissão 40 

original, formada pelos professores Luciano Fonseca, Alessandro Borges e Eberth Correa. Foi 41 

discutida a compatibilidade de alguns itens a serem alterados entre as áreas na referida 42 

tabela.05) Fernando Scárdua disse que na sexta-feira passada houve reunião do CONSUNI. Ele 43 

passou alguns dos informes apresentados, que incluíam: A maioria dos cursos aumentaram as 44 

notas no ENADE; Na quarta-feira, 17h, a Reitora e o DPO irão apresentar as contas da UNB; 45 

Estão tentando reverter decisão do MP sobre pagamento dos aposentados; Está sendo elaborado 46 

o PDI da Universidade; Estão tentando diminuir a evasão de alunos. Em relação a este assunto, 47 

Profª Tais disse que os coordenadores estão conversando sobre formas de diminuir a evasão na 48 

FGA. Prof. Brasil disse que em conversa com a Reitora, prof. Márcia na sua visita a FGA, que 49 

o Conselho decidiu pela entrada diferenciada e explicou os itens motivadores dessa decisão. Ela 50 

propôs resolver todas as desvirtuações do Campus, se a FGA reconsiderar a entrada única, pois 51 

é propaganda desse tipo de entrada. Perder isso dentro da Universidade é perder a referência em 52 

entrada única. Esse item será apresentado nas áreas para discussão antes de decisão pelo 53 

Colegiado e posterior apreciação pelo Conselho. Houve discussão sobre o pedido da Reitora. O 54 

encaminhamento é que o Colegiado aprecie essa decisão, antes de entrar em discussão pelo 55 

Conselho. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Prof. André Barros mencionou 56 

que o prazo para solicitação da entrada diferenciada para o primeiro semestre de 2018 é até 57 

outubro. Prof. Fernando disse que o encaminhamento é apresentar à solicitação as áreas e 58 

depois para o Colegiado. Houve discussão sobre o que deveria ser apresentado à Reitora e à 59 

Decana do DEG.06) Daniel Arthur (DA) apresentou a nova estagiária do DA que irá participar 60 

das reuniões.07) Prof. Jhon informou que o DPG lançou um edital para as unidades de R$ 1 61 

milhão para manutenção. A Pós-Graduação de Integridade solicitou um recurso e foram 62 

contemplados. Ele mencionou qual máquina seria consertada com o recurso.ITEM 01) 63 

Apresentação prévia da utilização de recursos da FGA. Prof. Brasil projetou a utilização de 64 
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recursos da FGA e a prévia da utilização de recursos. Somando matriz mais PDI acadêmico e 65 

administrativo, atividades específicas e custos indiretos, entre concluídos, licitados e com notas 66 

de empenhos emitidos somam R$53.875,09, fora diárias e passagens. Em contrapartida 67 

possuem 88 projetos em andamento, tramitando e a licitar, que somam R$317.953,29. Ele 68 

detalhou o que foi executado em 2017, referente a cada item do orçamento e o que foi 69 

empenhado por cada curso, especificando no que foi utilizado. Ele também mencionou qual o 70 

saldo de cada curso. Atualmente, Eng. Aeroespacial possui saldo negativo de R$ 8.825,57, 71 

Automotiva possui saldo positivo de R$ 1.232,40, Eletrônica possui R$ 2753,86, Energia 72 

possui R$22.109,50, Software possui R$15.498,03 e Engenharias R$12.831,04. Ele mencionou 73 

que o esforço feito para aplicação dos recursos foi para que as compras fossem feitas de 74 

maneira mais organizadas. Ele mostrou o que foi executado e saldo das áreas referente a 75 

Passagens e Diárias. Ele mencionou que a necessidade de computadores é maior do que a 76 

quantidade de computadores que virão para FGA. Também falaram sobre a aquisição de ar 77 

condicionado, que necessita de um estudo antes de serem comprados. Prof. Brasil disse que as 78 

estratégias para 2017 são verificar os pedidos não realizados e consolidar o saldo, avaliar 79 

processos que não terão tempo hábil de execução em 2017, estimar saldo para execução 80 

possível (adesão de atas e notas de empenho). Ele passou o cronograma com possibilidade de 81 

execução até 15 de setembro para recebimento de compras; 06 de outubro para recebimento de 82 

pedido de compras com adesão em ata e 09 de outubro para empenhos nas Unidades. Prof. 83 

Brasil pede que consultem o Kleber para analisar as execuções de atas que estão abertas. Após 84 

apresentação do orçamento, prof. Sérgio Carneiro manifestou preocupação, informando que o 85 

grupo não estava sabendo das compras que estavam sendo feitas por Aeroespacial. Prof. Brasil 86 

disse que a postura do Conselho é aprovar o orçamento, que é rebatido para as áreas e executá-87 

lo da maneira que é decidido pelos cursos. Ele sugere reunir a Coordenação e a Direção para 88 

discussão, caso necessário. Prof. Paolo sugere discutir primeiro no grupo. Prof. Brasil disse que 89 

concorda com a sugestão do prof. Paolo e se coloca a disposição do grupo, caso não haja 90 

consenso. A discussão sobre orçamento foi retornada e os Diretores tiraram dúvidas em relação 91 

a compras e utilização de recursos. Prof. André Barros sugere colocar a planilha na internet 92 

para que os coordenadores tenham acesso a ultima versão atualizada. A tendência será executar 93 

o recurso que sobra na FGA em contêineres e projetores, que já constem em atas abertas, pela 94 

urgência na demanda. Prof. Brasil pede uma posição dos coordenadores por conta do 95 

calendário. Na próxima reunião de Conselho, deverão apresentar o que foi decidido pelos 96 
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grupos. Inclusão de 03 itens de pauta: Estagio probatório parcial e final da prof. Glauceny 97 

Ribeiro, Afastamento prof. Rodrigo Cerda, Congresso do Prof. Jhon e Comissão de Colegiado 98 

de Extensão. Aprovada por unanimidade.ITEM 02)  Abertura de Concurso Publico para 99 

Engenharia de Software - Lógica Computacional e Inteligência Artificial. Prof. André Barros 100 

contextualizou o pedido, informando que a abertura do concurso se dará pelo pedido de remoção 101 

do prof. Edgard para FT e que o departamento de Engenharia de Produção já enviou o código 102 

de vaga disponível para realização do certame. A abertura do concurso será na área de 103 

Matemática Discreta e Lógica. Prof. Brasil disse que temos 02 vagas de Eletrônica,01 de 104 

Matemática Aplicada, 01 de Aeroespacial e 01 vaga disponível para Software. Prof. Paolo 105 

mencionou que temos mais uma vaga de Aeroespacial, referente ao concurso que aprovaram o 106 

candidato Paolo Nettuno, mas ele não tomou posse. Colocado em votação, aprovado por 107 

unanimidade.ITEM 03) Progressão Funcional do prof. Luciano Emídio Neves da Fonseca de 108 

adjunto III para IV. Prof. Sandro leu o parecer favorável e disse que a Comissão foi formada 109 

pelos professores Ricardo Chaim, Euler Garcia e Eberth Correa. Não houve discussão. 110 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Progressão Funcional prof. 111 

Fabiano Araújo Soares de adjunto II para III. Prof. Sandro leu o parecer favorável e disse que a 112 

Comissão foi formada pelos professores Sandra Luz, Euler de Vilhena e Edgard Costa. Não 113 

houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.ITEM 05) Relatório parcial 114 

do prof. Henrique Marra Menegaz. Prof. Sandro leu o parecer favorável e disse que a Comissão 115 

foi formada pelos professores Lindomar Bomfim, JungPyo Lee e Renan Utida. Não houve 116 

discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) Projeto de Cooperação 117 

Técnica e Cientifica entre a AEB e CPAI(Centro de pesquisa de arquitetura da informação). 118 

Prof. Daniel Muñoz leu o parecer e disse que ele foi bem estruturado. O valor total é de 119 

aproximadamente R$ 7.212.000,00. O coordenador é o prof. Mamede Lima Marques, Diretor 120 

do CPAI, o que o deixou confuso em relação à necessidade da apresentação ao Conselho da 121 

FGA, por não terem sido especificados quais membros da FGA fariam parte desse projeto. Prof. 122 

Jhon levantou questionamento sobre valor da bolsa a ser paga, pois a indicação é de 75% do 123 

valor total do projeto, além de qual o valor do aporte do projeto para FGA. Prof. Daniel disse 124 

que R$188.000,00 será designado a FUB, anualmente, através da CPAI. Prof. Brasil 125 

contextualizou o interesse da CPAI em integrar a FGA. Prof. Sérgio Carneiro disse que apesar 126 

de ser projeto com a AEB, não tem relacionamento com Engenharia Aeroespacial. Foi frisado 127 

que o pedido de aprovação deste projeto de pesquisa não está correlacionado com a vinda da 128 
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CPAI para FGA. Houve discussão sobre a importância de aprovar este projeto aqui, sobre o 129 

recurso que será disposto para a FGA, tendo vista que a CPAI é uma unidade gestora. O 130 

encaminhamento é devolver o processo ao prof. Ricardo Chaim para melhor instrução do 131 

processo em que ele conste como o Coordenador Gestor, que tornará o projeto possível de 132 

análise pelo Conselho, além de realizar as alterações da contra partida de recurso para a FGA. 133 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Foram registradas 02 abstenções nominais 134 

para todas as demais votações por conta de quórum dos professores Sérgio Carneiro e Fernando 135 

Scárdua. ITEM 07) Solicitação de uso de sala para laboratório didático de Telecom. Prof. 136 

Daniel Muñoz leu o parecer que informou, dentre outras coisas, que ele será gerido pelos 137 

grupos de Eletrônica e Aeroespacial. Ele informou quais as disciplinas seriam contempladas 138 

com esse laboratório. Ele ficará na sala em que está a Manutenção Técnica da FGA, em frente 139 

aos banheiros do 2º andar da UED. Seu parecer é favorável ao pedido dos professores Chantal 140 

Cappelletii, Simone Battistini, Sebastien Rondineau, Giancarlo Santilli e Leonardo Aguayo. 141 

Prof. Brasil mencionou que as máquinas que estão nesta sala são de difícil remoção, lembrando 142 

que foi necessária uma empilhadeira para coloca-la na referida sala. Prof. Brasil informou que 143 

essas máquinas vieram da Física e que não tem utilidade para a FGA. Houve discussão sobre 144 

como poderia ser feita a retirada dessas máquinas daquele local. Prof. André Barros mencionou 145 

que o grupo de Software já havia feito solicitação deste espaço. Prof. André Barros pede vistas 146 

da solicitação. Colocado em votação o pedido de vistas, aprovado pela maioria, com 02 votos 147 

contrários e 03 abstenções. Um segundo encaminhamento é enviar mensagem pedindo a 148 

retirada imediata dos equipamentos da referida sala para as coordenadoras do projeto, donas das 149 

máquinas. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 08) 150 

Afastamento Internacional prof. Edna Dias Canedo para apresentar artigo na 47th Annual 151 

Frontiers in Education Conference entre 16 e 23 de outubro de 2017 em Indiana/EUA. Houve 152 

discussão sobre os vários pedidos de afastamento desta mesma professora. Colocado em 153 

votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 09) Estágio probatório parcial e 154 

final da Prof. Glauceny Cirne Ribeiro. Prof. Luciano Fonseca leu o parecer que realizou a 155 

respeito do pedido da professora. Ele fez um histórico da professora na FGA, que incluía entre 156 

outras informações, o fato dela ter sido demitida. Ele informou que solicitou algumas 157 

documentações para a professora, mas que ela ainda não atendeu ao pedido. Devido a este 158 

atraso, eles mesmos foram atrás da documentação. Muitas das pontuações indicadas pela 159 

professora estavam sem comprovação e ela não pontuou em vários itens da planilha. Apesar 160 
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destas informações, a pontuação obtida é maior que a pontuação mínima requerida. O parecer é 161 

favorável ao pedido. A Comissão foi formada pelos professores Luciano Fonseca, Rita de 162 

Cássia e Tiago da Fonseca. Prof. Luciano mencionou o fato de sua ficha funcional ainda constar 163 

que ela está demitida e que, por decisão judicial, está dando aula. Foi discutida a Resolução de 164 

avaliação de estágio probatório que está em vigor para o caso dela. Ele explicou o motivo de 165 

exclusão de alguns pontos solicitados pela professora e disse que é passível de recurso ao 166 

Conselho. A análise do processo foi feita entre o interstício de 2008 a 2011. Houve a discussão 167 

sobre a aprovação ou não do parecer em relação a analise feita no referido interstício. O 168 

encaminhamento é aprovar o parecer. Colocado em votação, 01 voto a favor, Contrários: A 169 

maioria e 04 abstenções. Estágio não aprovado.ITEM 10) Afastamento Internacional Prof. 170 

Rodrigo Andres Miranda Cerda para visita a Georgia Institute of Technology em Atlanta/EUA 171 

entre o período de 07 a 13 de outubro de 2017. Não houve discussão. Colocado em votação, 172 

aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 11) Parceria FGA e Congresso CREEM. 173 

Prof. Jhon contextualizou o pedido e disse que se trata do Congresso de Estudantes de 174 

Engenharia que acontece todo ano, há 34 anos. Ele sugeriu que fizesse o evento em conjunto 175 

com a UDF e que lá seria mais fácil de realizar um evento. O CREA também ofereceu o 176 

auditório deles para realização do mesmo. Ele disse que daria boa visibilidade dos cursos da 177 

FGA no CREA. Se for aprovado, será lançada a candidatura da FGA, sob sua coordenação. 178 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 10) Comissão de 179 

Colegiado de Extensão. Prof. Brasil informou que esse pedido foi feito diretamente a Direção e 180 

que como a Comissão foi composta exclusivamente por professoras de Engenharia de Energia, 181 

acreditou que os outros grupos poderiam se sentir prejudicados. O encaminhamento é que o 182 

Conselho irá encaminhar a solicitação à Coordenação que irá divulgar junto aos cursos a 183 

Comissão de Implementação do Colegiado de Extensão para análise dos cursos. O item não foi 184 

colocado em votaçãoA reunião foi encerrada as dezoito horas e cinquenta e oito minutos. 185 

Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e 186 

aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Conselho. 187 

 188 

 189 

                      Fernanda Rosa Leite                          Augusto César de Mendonça Brasil 190 

                       Secretária Executiva                                    Presidente do Conselho 191 
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