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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO PRESENCIAL 1 

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

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

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

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

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

Ávila (Coordenador de automotiva), Fábio Alfaia da Cunha (Represent. De Professores 7 

Automotiva) Jorge Cormane (Coordenador de eng. energia), Fernando Paiva Scardua (represent. 8 

Eng. energia), Daniel Munoz Arboleda (coordenador eng. eletrônica), Luciano Emídio Neves da 9 

Fonseca (Represent. De prof. eletrônica), André Barros de Sales (Coordenador de Eng. software), 10 

Nilton Correia da Silva (Represent. Eng. Software), Paolo Gessini, Sérgio Henrique da S. Carneiro 11 

(Represente. Prof. eng. aeroespacial), , Eberth de Almeida Correa (represent. de Professores tronco 12 

comum) Samara Cristina S. dos Santos (representante do DA), estiveram ausentes: Antônio César 13 

P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes (CIC),  Tais Calliero Tognetti 14 

(Coordenadora de tronco comum), Adevanei de Sant``Anna Barreto (suplente dos Técnicos)- 15 

justificada, Nilson Eduardo Ferreira (representante dos Técnicos- juatificada) , Daniel Arthur M. 16 

Silva (Representante do DA) Informes: 1.1) Prof. Luciano informou que a resolução da progressão 17 

funcional já foi aprovada e já está em vigor. A tabela geral está aprovada restando somente a parte 18 

específica para as unidades adequarem. 1.2) Prof. Suzana informou que o PPC de automotiva vai 19 

passar em reunião da Câmara de Ensino e Graduação no dia 19/09/2017; 1.3) Prof. Brasil informou 20 

que a licitação para o prédio do LDTEA foi publicado em diário oficial. 1.4) Itens extra pauta para 21 

inserção na reunião: Progressão Adjunto II para III prof. Carla Rocha - relator prof. Jorge; Proposta 22 

de curso de extensão e especialização Min. da Saúde - relator prof. Luciano Fonseca; Parecer Estágio 23 

Probatório Final Tiago Fonseca- relator Luciano Fonseca e Comissão BEPA. Colocado em votação 24 

os itens extra- pauta foram incluídos por unanimidade. ITEM 01) Execução Orçamentária da 25 

FGA- Prof. Brasil e Prof. Sandro apresentaram novamente a planilha orçamentária da FGA e 26 

colocaram a proposta da compra de 03 containêrs para a pós graduação e o restante do orçamento 27 

será para compra de mobiliário dentro do que for possível com atas da própria UnB para facilitar o 28 

andamento do processo, com o que sobrar do orçamento do PDI. Salientou ainda que os 29 

coordenadores devem ficar atentos e verificar as atas da UnB para ver se tem algo de interesse. Prof. 30 

Brasil colocou a proposta da compra em votação. Aprovado por unanimidade.  ITEM 02) Projeto 31 

de cooperação científica AEB e CPAI Arquitetura da informação para Inovação do Programa 32 
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Espacial Brasileiro- Prof. Daniel Muñoz relatou que o processo teve alguns pedidos de alterações 33 

na última reunião de conselho realizada no dia 09/09. Foi sugerido que o coordenador do projeto 34 

fosse docente da FGA, então o item foi alterado e o  Prof. Ricardo Chaim será o gestor e coordenador 35 

do projeto. O plano de trabalho foi também alterado conforme sugerido, mas a planilha orçamentária 36 

não foi modificada, mas também não está fugindo das leis, portanto não infringe nada. O parecer do 37 

relator é favorável. Prof. Fernando Scardua salientou que se o projeto é do CPAI, o mesmo deveria 38 

ser discutido no CPAI. Prof. Daniel esclareceu que não estamos aprovando o projeto e sim a 39 

participação do professor como coordenador do projeto. Colocado em votação foi aprovado por 40 

unanimidade. ITEM 03) Solicitação de incorporação do Centro de Pesquisas em Arquitetura 41 

da Informação (CPAI) à FGA. O relator do processo Prof. Daniel Munõz não fez o parecer por 42 

não se sentir à vontade em escrevê-lo, em virtude da falta de elementos suficientes para tal. Prof. 43 

Daniel explicou que pediu os documentos aos professores e os mesmos não foram suficientes para 44 

a elaboração do parecer, pois a incorporação do CPAI a FGA demanda infraestrutura e servidores 45 

técnico administrativos para pleno funcionamento, e isso deve ficar claro no parecer. Prof. Luciano 46 

sugeriu chamar Prof. Ricardo Chaim para apresentação da solicitação junto ao Conselho, para 47 

dirimir dúvidas antes da discussão do assunto. Prof. Sérgio alinhou que antes de chamar o Prof. 48 

Chaim para a apresentação, o Conselho deverá ter acesso aos documentos para melhor 49 

avaliação.  Como encaminhamento do conselho ficou definido que o Prof. Daniel irá enviar e-mail 50 

para a direção solicitando quais documentos serão necessários para melhor instrução do parecer e a 51 

direção encaminhará o mesmo para os professores interessados Prof. Ricardo Chaim e Prof. 52 

Mamede (FCI). O processo continuará com o relator Prof. Daniel, que trará o item para ser apreciado 53 

em reunião de conselho posterior, contando com apresentação do item pelo prof. Chaim. Colocado 54 

em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ITEM 04) Solicitação de uso de sala para 55 

o laboratório didático de Telecom- Pedido de vistas feito pelo Prof. André Barros. Na última 56 

reunião do Conselho Prof. André pediu vistas do processo para poder esclarecer a solicitação de uso 57 

da mesma para as atividades da TELECOM, pois alguns docentes de software dispuseram de 58 

recursos próprios para montagem da mesma. Os professores da engenharia de software foram 59 

indagados e os mesmos não possuem interesse e nenhuma demanda para a utilização da sala no 60 

momento. Sendo assim, a sala poderá ser usada para as atividades da TELECOM. Colocado em 61 

votação foi aprovado por unanimidade com 01 abstenção. ITEM 05) Renovação do afastamento 62 

doutorado do Prof. Hilmer Neri- Prof. André leu o parecer da Prof. Carla Rocha sobre o pedido 63 

de renovação de afastamento para doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro do Prof. 64 
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Hilmer Rodrigues Neri. A Prof. Carla salientou que já existe um professor substituto na vaga do 65 

professor e que caso o mesmo venha por alguma razão deixar suas atividades, ela mesma substituirá 66 

as disciplinas ministradas pelo substituto do professor. A documentação para renovação do 67 

afastamento está completa e disponível no processo SEI. O processo de renovação foi discutido e 68 

aprovado nas reuniões de área de engenharia de software. O parecer da relatora é favorável a 69 

renovação das atividades no período de 31/08/2017 a 01/09/2018. Colocado em votação foi 70 

aprovado por unanimidade. ITEM 06) Renovação do afastamento  doutorado do Prof. George 71 

Marsicano- Prof André leu o parecer do Prof. Ricardo Chaim sobre o pedido de renovação de 72 

afastamento para doutorado na Universidade Federal de Pernambuco do Prof. George Marsicano 73 

Correa. Prof. Ricardo Chaim salientou que já existe um professor substituto na vaga do professor e 74 

que caso o mesmo venha por alguma razão deixar suas atividades, os professores Ricardo Matos 75 

Chaim, Vander Cleber e André Lanna substituirão nas disciplinas ministradas pelo substituto do 76 

professor. A documentação para renovação do afastamento está completa e disponível no processo 77 

SEI. O processo de renovação foi discutido e aprovado nas reuniões de área de engenharia de 78 

software. O parecer do relator é favorável a renovação das atividades no período de 02/03/2018 a 79 

01/03/2019. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 07) Renovação do 80 

afastamento doutorado da Profa. Fabiana Mendes - Prof André leu o parecer da Prof. Edna Dias 81 

Canedo sobre o pedido de renovação de afastamento para doutorado na Universidade de Oulu- 82 

Finlândia da Prof. Fabiana Freitas Mendes. Prof. Edna Dias  salientou que já existe um professor 83 

substituto na vaga da professora  e que caso o mesmo venha por alguma razão deixar suas atividades, 84 

os professores Edna Dias Canedo e Vander Cleber Pereira  substituirão as disciplinas ministradas 85 

pelo substituto do professor. A documentação para renovação do afastamento está completa e 86 

disponível no processo SEI. O processo de renovação foi discutido e aprovado nas reuniões de área 87 

de engenharia de software. O parecer da relatora é favorável a renovação das atividades no período 88 

de 02 anos de 01/02/2018 a 01/02//2020. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 89 

ITEM 08) Progressão funcional Jorge Andrés Cormane Angarita adj.II para III. Comissão 90 

formada pelos professores Edison Gustavo, Juliana Petrocchi e Leonardo Aguayo. A comissão foi 91 

favorável a progressão do professor. Em discussão, colocado em votação foi aprovado por 92 

unanimidade. ITEM 09) Estágio probatório parcial e final Prof. Paulo Meirelles. Comissão 93 

formada pelos professores Luís Filomeno de Jesus Fernandes, Edson Alves da Costa Júnior e Juliana 94 

Petrocchi Rodrigues. Em discussão, Prof. Luciano Fonseca parabenizou o professor pelo excelente 95 

trabalho que vem realizando na FGA, mas questionou a demora na entrega do processo. Prof. André 96 
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ressaltou que nessa mesma época o professor estava coordenando o curso e a visita do Mec para 97 

avaliação. A comissão é favorável ao estágio parcial e final do professor. Em discussão. Colocado 98 

em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 10) Progressão Funcional Prof. Paulo 99 

Meirelles adj I para II- Retirado de pauta a pedido do professor para ajustes. O processo  de retirada 100 

de pauta foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade. ITEM 11) Afastamento “ad 101 

referendum” Prof. Rita de Cássia Silva- Missão BRAFITEC França período 15/10/2017 a 102 

29/10/2017. Colocado e votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 12) Afastamento “ad 103 

referendum” Prof. Alessandro Borges de Sousa Oliveira - Missão BRAFITEC- França período 104 

15/10/2017 a 29/10/2017. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 13) 105 

Homologação de indicação prof.ª Sandra Lima para participar da Comissão de Direitos 106 

Humanos da UnB como representante da FGA.  Prof. Brasil explicou que a demanda veio da 107 

reitoria e foi passada aos coordenadores para discussão nas áreas. Prof. Paula  indicou a Prof. Sandra 108 

Lima que se mostrou interessada em fazer parte da comissão. Colocado em votação foi aprovado 109 

por unanimidade. ITEM 14) Progressão Adjunto II para III prof. Carla Rocha - relator prof. 110 

Jorge. Prof. Jorge relatou o parecer da comissão e em discussão, o conselho propôs a retirada do 111 

item de pauta para ajustes da professora. Colocado em votação a retirada de pauta foi aprovada por 112 

unanimidade. ITEM 15) Proposta de curso de extensão e especialização Min. da Saúde - relator 113 

prof. Luciano Fonseca- Prof. Luciano explicou a origem do processo que se iniciou no envio de 114 

ofício do Ministério da Saúde para o gabinete da magnífica reitora da UnB, solicitando proposta 115 

para a realização de especialização em governança de TI e de cursos em extensão. Os prof. Ricardo 116 

Chaim e Sandro Haddad elaboraram proposta de curso de especialização em governança de TI para 117 

SUS, com 390 h de duração a ser realizado entre 01/12/2017 a 01/06/2019, com 30 alunos por turma; 118 

curso para curso de extensão em SPSS e STATA, 60h a ser realizado em dezembro de 32017, 30 119 

alunos por turma; curso de Modelagem de processos, 60h a ser realizado em março de 2018; curso 120 

de extensão em modelagem estatística 60h a ser realizado em abril de 2018, 30 alunos por turma e 121 

Curso de extensão em ciência de dados 60h a ser realizado em maio de 2018, 30 alunos por turma 122 

e curso de gerenciamento de risco em projetos, 60h a ser realizado no mês de junho de 2018 com 123 

30 alunos por turma. O projeto tem previsão orçamentária e cronograma de desembolso, com 124 

recursos no valor de R$ 719.000,00, com 15% de contrapartida para a UnB. O parecer do relator é 125 

favorável ao projeto. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 16) Parecer 126 

Estágio Probatório Final Tiago Alves Fonseca. Comissão formada pelos professores Luciano 127 

Emídio Neves da Fonseca, Edna Dias Canedo e Emmanuel Pacheco Rocha Lima. A comissão é 128 



 

 

 
 
 

 

5 
 

favorável ao estágio probatório final do professor. Em discussão. Colocado em votação foi aprovado 129 

por unanimidade.  ITEM 17)  Comissão Permanente de Progressão/BEPA – Em discussão o 130 

Conselho deliberou que os coordenadores deverão discutir em reunião de área, o interesse dos 131 

professores em participar das comissões avaliadoras e examinadoras de acordo com a nova 132 

resolução da progressão funcional docente da UnB. Prof. Luciano sugeriu aos coordenadores que 133 

enfatizasse a pontuação para os participantes da comissão que é de 30 pontos na progressão do 134 

mesmo. O item será apreciado em próxima reunião de Conselho. A reunião foi encerrada às 135 

dezessete horas e quarenta minutos. Eu, Ana Paula Magalhães Silva Santana, secretária executiva, 136 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do 137 

Conselho. 138 

 139 

 140 

                   Ana Paula M. S. Santana                       Augusto César de Mendonça Brasil 141 

                       Secretária Executiva                                    Presidente do Conselho 142 


