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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO PRESENCIAL 1 

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

mil e dezessete, com início às quatorze horas e vinte e oito 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), Josiane do 5 

Socorro A. de Souza (Membro CEX), Suzana Moreira Ávila (Coordenador de automotiva), Fábio 6 

Alfaia da Cunha (Represent. De Professores Automotiva) Jorge Cormane (Coordenador de eng. 7 

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

eng. 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), Eberth de 11 

Almeida Correa (represent. de Professores tronco comum) estiveram ausentes: Antônio César P. 12 

Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes (CIC), John Nero Goulart (Pós Graduação), 13 

Suélia de Siqueira R. Fleury Rosa (Pós Graduação - Suplente), (Justificado), informes: 01) Prof. 14 

Paula Meyer informou que o Encontro de Ciência e Tecnologia (ECT) será realizado em 24 de 15 

outubro e as  inscrições e submissões estão abertas até o dia 06. Ela irá encaminhar o link para que 16 

todos verifiquem as inscrições. Prof.ª Himilsys é quem esta coordenando o evento. 02) Prof. 17 

André Barros pediu informação sobre a retirada dos carros na entrada do prédio da UED. Esse 18 

assunto será pautado na próxima reunião do Conselho, sob consulta do curso de Automotiva. Não 19 

houve objeções. ITEM 01 - A) Apresentação CPAI. Prof. Brasil informou que essa solicitação foi 20 

resultante de discussão da reunião passada. Haveria consulta aos professores Chaim e Mamede e o 21 

prof. Daniel Muñoz ficou de dar um parecer. Prof. Daniel procurou a Direção e pediu que 22 

montasse uma Comissão para tratar desse assunto. Os membros são designados foram os 23 

professores Daniel Muñoz, Luciano Fonseca e Nilton Correa. A palavra foi passada para o prof. 24 

Daniel que informou que solicitou ao prof. Mamede alguns documentos para complementar seu 25 

parecer. Ele disse que se sente incomodado em realizar um parecer sozinho, embora o mesmo já 26 

esteja pronto. Prof. Eberth manifestou suas preocupações com a vinda da CPAI. Prof. Daniel pede 27 

que se discuta um pouco mais a solicitação para que a Comissão tenha mais dados para realizar o 28 

parecer. Esse assunto afeta toda a FGA. Prof. Luciano Fonseca disse que devemos nos concentrar 29 

no patrimônio que iremos receber com a vinda da CPAI para a FGA e que a atual gestão da UNB 30 

é contra as Unidades Gestoras. Na ultima reunião foi decidido que haveria uma apresentação pelos 31 

professores Chaim e Mamede sobre o pedido da vinda da CPAI. Prof. Brasil contextualizou a 32 
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solicitação do prof. Daniel ao Conselho. Houve discussão sobre a necessidade ou não de 33 

apresentação pelos professores. Antes de encaminhar os trabalhos da Comissão, o prof. Chaim 34 

será ouvido. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 voto contra. Prof. Chaim ficou 35 

de buscar uma apresentação e enquanto isso o Conselho irá discutir o próximo item de pauta. 36 

ITEM 02) Abertura de sindicância – vandalismo no Campus. Prof. Brasil disse que um aluno se 37 

alterou e quebrou um banco. Ele explicou que na hora que o aluno foi sentar no banco, o mesmo 38 

quebrou e o aluno começou a desferir chutes, o quebrando. Prof. Sandro chamou o rapaz e 39 

constatou que ele não é aluno. Ele está desligado, portanto não é passível de sindicância. Ele 40 

informou o que aconteceu e como fez contato com o rapaz. O rapaz falou que não teve intenção de 41 

quebrar o banco, apesar de a filmagem mostrar o contrário. O rapaz disse que estava de passagem 42 

visitando amigos no Campus, mas já o viram mais vezes, e sua justificativa é que cursa Inglês no 43 

UnBIdiomas. Prof. Eberth disse que os desdobramentos desse caso são graves e já deveriam ter 44 

dado entrada em um boletim de ocorrência na Delegacia. Ele mencionou os agentes patrimoniais. 45 

Ele disse que é passível sim de sindicância. Nilson Eduardo (técnico) disse que os bancos foram 46 

cedidos pelas empresas que fazer propaganda neles. Ele acha que não vale a pena essa sindicância, 47 

mas concorda com abertura do boletim de ocorrência. Ele também falou sobre um possível pedido 48 

de reintegração pelo rapaz. Lais (DA) leu um texto redigido pelo rapaz ao Conselho. Prof. 49 

Fernando disse que deve se regularizar a situação dos bancos, pois não é patrimônio da UnB. Cabe 50 

boletim de ocorrência pelos bancos estarem em área pública, disse a prof. Josiane. Após ouvir a 51 

todos, prof. Brasil disse que embora haja atitude agressiva, não ao patrimônio, mas por estar 52 

dentro do Campus, e portanto na falta de alguns mecanismos, inclui-se na ficha do aluno uma 53 

chamada de atenção sobre sua atitude. Prof. Eberth sugere que o Conselho o advirta junto ao DA e 54 

que publique a carta de pedido de desculpas do rapaz aos alunos, com seu consentimento. Prof. 55 

Luciano Fonseca pede que no encaminhamento conste a inclusão desse incidente na ficha do 56 

rapaz. O primeiro encaminhamento é que a ocorrência conste na ficha do aluno. Colocado em 57 

votação, aprovado com 10 votos a favor, 07 votos contra pelos professores Eberth, Fernando 58 

Scárdua, Suzana Avila, André Barros, Nilton Correa e Sergio Carneiro e Lais (DA) e 01 59 

abstenção. O segundo encaminhamento é uma chamada de atenção, chamando o aluno à Direção 60 

com publicação, sob autorização do aluno, do seu pedido de desculpas. Colocado em votação,  06 61 

a favor, 08 votos contra dos professores Fernando Scárdua, Fábio Alfaia, Paula Meyer, Suzana 62 

Avila, André Barros, Jorge Cormane, Tais Calliero e Sandro Haddad e 02 abstenções. Voltaram ao 63 

primeiro item, para apresentação da CPAI pelo prof. Ricardo Chaim. ITEM 01 – B) Prof. Brasil 64 
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agradece a presença do prof. Chaim. Prof. Chaim inicia a apresentação, informando que a CPAI 65 

foi criada pela FACE e depois foi passada para FCI. Após deliberação, foi decidido que a CPAI 66 

não consistia com o objetivo da FCI e sugeriram que viesse para FGA. Acervo, equipamentos, 67 

área física, mobiliário, servidores, patrimônio material e imaterial, tudo ficaria sob 68 

responsabilidade da FGA, totalizando quase R$10milhões. Ele enfatiza que o CPD seria de grande 69 

valia para o curso de Engenharia de Software. Ele disse que um dos projetos da CPAI é 70 

interessante para Engenharia de Energia. Ele mostrou os objetivos dos programas e disse que este 71 

Centro já possui 10 anos de atividades. Ele mostrou um vídeo da estrutura da CPAI. Prof. Brasil 72 

disse que na reunião passada mencionou uma reunião com a Reitora e que ela conhece a 73 

infraestrutura do Gama e que nesse aspecto a FGA não comporta os 500m². A CPAI poderá vir se 74 

puder trazer seu espaço e ocupar trabalho de grupos de pesquisa. Isso já foi abordado na reunião 75 

passada. Prof. Eberth mencionou o Regimento Interno e que deveria ser readaptado para constar a 76 

CPAI. Prof. Brasil disse que o Regimento está adaptado para receber ou criar Centros. Dotação 77 

orçamentária e prestação de contas: prof. Chaim disse que o Centro não tem orçamento próprio e 78 

prof. Brasil disse que não tem partição de Matriz da UnB, vivendo de captação de recursos 79 

próprios. Prof. Sandro sugere que a Comissão também avalie a questão de espaço que deverá estar 80 

disponível com a vinda da CPAI a FGA. Prof. Sandro sugere que a CPAI apresente uma proposta 81 

de onde poderá ser alocada no Gama. Após a apresentação do prof. Chaim, prof. Brasil disse que 82 

os assuntos espaço físico e lotação de pessoal deverão ser abordadas pela Comissão. Ele sugere 83 

que alguns itens tenham propostas da própria CPAI. Prof. Daniel disse que o curso de Eletrônica 84 

foi o único que se manifestou formalmente favorável a vinda da FGA. Engenharia de Software 85 

tem interesse de alguns professores, mas não é a resposta formal do grupo. Prof. André Barros 86 

contextualizou a decisão do grupo e disse que ele particularmente concorda com a vinda do 87 

Centro. Prof. Daniel disse que ainda é capaz de modificar o regimento interno, caso a CPAI venha 88 

para FGA. Ele também disse que poderão tanto excluir quanto ampliar este Centro. Uma vez 89 

negada ou aprovada a vinda da CPAI agora, a Comissão é extinta. Um primeiro encaminhamento 90 

é apreciar a proposta do prof. André Barros, que solicita a votação sobre a vinda da CPAI e não 91 

discute mais esse assunto em Conselho, extinguindo a Comissão, colocando em votação o parecer 92 

do prof. Daniel. Houve discussão sobre o assunto. Colocado em votação a proposta do prof. André 93 

Barros de aprovar hoje a deliberação sobre vinda da CPAI, extinguindo a Comissão de avaliação: 94 

08 votos a favor, 06 contrários, 02 abstenções. A Comissão foi extinta. Prof. Daniel leu o parecer 95 

feito sobre a vinda da CPAI a FGA, que informou quais as motivações da solicitação, o que será 96 
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incorporado com a vinda deste Centro, quais os documentos que constam no processo de 97 

solicitação da CPAI, as vantagens de ter este Centro, incluindo o valor de seus equipamentos. Ele 98 

mencionou a reunião que teve com a Reitora e disse que prof. Mamede explicou que esta se 99 

aposentando e que a CPAI não existe formalmente na UNB. Por isso esse centro deve fazer parte 100 

de algum centro de pesquisa da UNB. O espaço físico da CPAI no Darcy deverá ser devolvido e a 101 

FGA deverá alocar o Centro. Seu parecer é desfavorável à vinda, considerando que deverá haver 102 

planejamento, levando em conta espaço físico, lotação de equipe técnica, capacidade de absorção 103 

de projetos, etc. Prof. Luciano Fonseca defendeu a vinda do CPAI, pois fez visita ao local e 104 

conversou pessoalmente com o prof. Mamede. Houve discussão. Colocado em votação o parecer, 105 

06 votos a favor, 08 votos contra e 02 abstenções. Fica decidida a vida da CPAI para a FGA, sem 106 

condicionantes, sendo o prof. Chaim o Diretor temporário até aprovação de novo regimento da 107 

CPAI. ITEM 03) Apreciação das Comissões Permanentes FGA/BEPA. A palavra foi passada para 108 

Prof.ª Paula Meyer que informou que alguns grupos não tiveram tempo de analisar a solicitação. 109 

Prof. Brasil disse que no texto da Resolução encaminhada pela Reitoria, consta tudo que deveria 110 

ser avaliada pelos grupos. Prof. Sérgio Carneiro disse que Aeroespacial não tem ninguém para 111 

indicar. Prof.ª Tais Calliero sugere pegar todos os professores Adjunto 4 e Associado e convidá-112 

los, conforme decidido em reunião de Coordenadores. Prof. Sandro disse que a FGA possui 11 113 

professores Associados e 12 professores Adjuntos 4 e disse quais eram esses professores. Prof. 114 

Suzana Avila disse que Automotiva teve 4 indicações, Eletrônica teve 3. Prof. Daniel Muñoz 115 

informou os nomes dos professores Luciano Fonseca, como membro Avaliador, e Suélia e Adson, 116 

como membros examinadores. Prof. Suzana Avila informou os nomes dos professores Maria de 117 

Fátima Silva e Alessandro Borges, para membro Examinador e Maura Szhu e Emmanuel Pacheco, 118 

como membros avaliadores. Energia não se manifestou. Prof. Eberth disse que o mínimo são 3 119 

membros para cada Comissão, mas gostaria que houvessem mais membros, inclusive pela 120 

necessidade de se nomear membros suplentes. Prof. Sérgio pediu que colocassem o Prof. Manuel 121 

Barcelos como representante de Aeroespacial. Prof. André Barros disse que o grupo de Software 122 

não foi consultado. Como não tem números suficientes de inscritos, o item não poderá ser avaliado 123 

agora e prof. Brasil pede que avancem para o próximo item de pauta. Houve discussão sobre o 124 

numero mínimo de membros nas Comissões, pois acredita-se que uma Comissão de apenas 03 125 

pessoas terá muito trabalho. Prof. Fernando disse que uma Comissão muito grande, terá problema 126 

de quórum. Prof. Suzana reitera a solicitação dos Coordenadores e foi criado um novo 127 

encaminhamento, que é nomear todos os professores da FGA que são Adjuntos 4 para compor a 128 
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Comissão Permanente Avaliadora e todos os professores Associados como  Comissão Avaliadora 129 

Examinadora, sendo prof. Adson como membro Externo. Os que não tiverem interesse, que 130 

encaminhem uma carta a Direção informando o porquê não será possível fazer parte da Comissão. 131 

Decidiram encaminhar um email para todos os professores citados para verificar quem quer 132 

compor a referida Comissão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Projeto 133 

Unb-AUTOTRAC. Prof. Luciano Fonseca leu o parecer que informou dentre outras coisas, que a 134 

proposta indica 6 professores da UnB, 5 alunos de mestrado e 6 engenheiros. A coordenação será 135 

feita pela FT, pelo prof. Adoniram Braga. Os professores Sebastien, Leonardo Aguayo e Daniel 136 

Muñoz fazem parte do projeto que está orçado em R$ 1.525.000,00 e informou como será feita a 137 

divisão desse orçamento. Ele disse que esse projeto trata de um tópico de grande relevância para 138 

telecomunicações e haverá colaboração direta de professores da UnB e Engenheiros da Empresa 139 

Autotrac. O parecer é favorável à solicitação, porém ele lembrou que o gestor substituto não 140 

recebe bolsa. O parecer foi colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções, dos 141 

professores Fernando Scardua e Sérgio Carneiro. ITEM 05) Afastamento para pós doutorado da 142 

Prof. Sandra Luz e o pedido de abertura de seleção simplificada para contratação de professor 143 

substituto para sua vaga. Prof. Suzana contextualizou o pedido de afastamento da professora 144 

Sandra informando que ela sairá entre 01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019 e fará seu 145 

pós doutoramento na Universidade de Alberta, no Canadá. Prof. Suzana Avila disse que esse 146 

pedido já foi apreciado no grupo e é de parecer favorável. A prof. Sandra Luz será coberta na sua 147 

ausência pelos professores do grupo da área de Materiais. Não houve discussão. Colocado em 148 

votação o afastamento, aprovado pela maioria com 01 abstenção, do professor Fernando Scárdua. 149 

Pedido de abertura de seleção simplificada para professor substituto na vaga da prof. Sandra Luz. 150 

Prof. Suzana contextualizou o pedido e disse ser favorável ao pedido. Não houve discussão. 151 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção, do prof. Fernando Scárdua. Antes 152 

de iniciar a discussão do próximo item, prof. Eberth manifestou preocupação em relação a um 153 

pedido feito ao Conselho para alterar o parecer do processo de progressão funcional do prof. Tiago 154 

Fonseca. Ele informou que já tinha mais de trinta dias que fez a solicitação à Comissão e o parecer 155 

não foi alterado e que o prof. Tiago estava tendo prejuízo com esse atraso. Ele pede que o 156 

Conselho entre em contato com o presidente da Comissão para que faça prontamente esta 157 

alteração. Houve discussão. Prof. Eberth pede que o parecer seja encaminhado do jeito que está 158 

para que o prof. Tiago não tenha maiores prejuízos com este atraso.  ITEM 05) Progressão 159 

Funcional Adjunto I para II do prof. Mateus Miranda. Prof. Sandro leu o parecer e disse que a 160 
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Comissão foi formada pelos professores Luciano Noleto, Roseany Vasconcelos e Mauricio 161 

Serrano. O parecer foi favorável a solicitação. Não houve discussão. Colocado em votação, 162 

aprovado pela maioria com 02 abstenções, dos professores Fernando Scárdua e Sérgio Carneiro. 163 

ITEM 06) Relatório Parcial de Estágio Probatório prof.ª Gabriela Possa. A Comissão foi 164 

composta pelos professores Sebastien Rondineau, Mariana Bernardes e Paolo Gessini. Prof. 165 

Sandro leu o parecer e disse que a Comissão foi favorável ao pedido. Não houve discussão. 166 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções, dos professores Fernando 167 

Scardua e Sérgio Carneiro. ITEM 07) Homologação de afastamentos internacionais dos 168 

professores Sebastien Rondineau para o Brafitec entre 14 e 31 de outubro na França e Gerardo 169 

Idrobo para o XIII Congresso Ibero-Americano de Engenharia Mecânica entre os dias 20 e 30 de 170 

outubro em Portugal. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 171 

abstenções, dos professores Fernando Scardua e Sérgio Carneiro. ITEM 08) Aprovação das atas 172 

123 a 127 de Conselho. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 173 

02 abstenções, dos professores Fernando Scardua e Sérgio Carneiro. ITEM 09) Mudança de 174 

Orientador da Equipe de Competição FGA Gama Racing (FGR). Houve solicitação de troca de 175 

orientação do prof. Henrique Gomes pelo prof. Felipe Storti. Prof. Brasil contextualizou o pedido 176 

da capitã da equipe. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 177 

abstenções, dos professores Fernando Scardua e Sérgio Carneiro. A reunião foi encerrada às 178 

dezoito horas e dez minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, 179 

que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Conselho. 180 

 181 
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                       Fernanda Rosa Leite                          Augusto César de Mendonça Brasil 183 

                       Secretária Executiva                                    Presidente do Conselho 184 


