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ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO PRESENCIAL DA 1 

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

mil e dezessete, com início às quatorze horas e trinta 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), Jorge Cormane (coord. de 5 

energia), Fábio Alfaia da Cunha (Represent. de Prof. Eng. Automotiva), Nilton Correia da Silva 6 

(Repres. Eng. Software), Daniel Munoz Arboleda (coordenador eng. eletrônica), Sérgio Henrique da 7 

S. Carneiro (Represent. Prof. eng. aeoroespacial), Suzana Moreira Avila (Coordenador de 8 

automotiva), Josiane do S. A. de Souza (Coordenadora de Extensão), André Barros de Sales 9 

(Coordenador de Eng. software), Eberth Correa (Repres. Tronco comum), Luciano Emídio Neves 10 

da Fonseca (Represent. de prof. eletrônica), Tais Calliero Tognetti (Coordenadora tronco comum), 11 

Jhon Nero Vaz Goulart (Represent. Pós–Graduação), Olexiy Shynkarenko (Coordenador eng. 12 

aeroespacial). Estiveram ausentes: Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral 13 

Fernandes CIC), Fernando Paiva Scardua (represent. Eng. energia), Nilson Eduardo Ferreira 14 

(Representante Técnicos Administ.), Laís Almeida Nunes (Presidente do DA). Informes: 01) Prof. 15 

Paula Meyer informou sobre a obtenção de contêineres referente ao processo SEI 23106. 16 

132198/2017-63.  Ela disse que na semana retrasada conversou com a prof. Cláudia, decana do 17 

DPI,e conseguiu um recurso para compra de 02 contêineres tipo B e C. Falou que teve aprovação do 18 

DEG, CEPLAN e Direção da FGA e o mesmo já foi despachado. Houve discussão sobre as 19 

dimensões dos contêineres. Ela informou também que foi decidido na reunião de Coordenação que 20 

utilizariam parte dos computadores que ganharam do edital DEG 10/2017  em algumas salas da 21 

UAC para repor máquinas danificadas. Prof. Augusto Brasil informou que vários orçamentos de 22 

Unidades estavam para ser executados e que, de ultima hora, convocaram outras unidades a se 23 

manifestarem em relação a laboratórios multiusuários, o que o fez se lembrar de uma proposta feita 24 

pelo prof. Jorge Cormane. O contêiner é de ata que venceu na sexta-feira, aberta pela UnB, então 25 

não era adesão de ata e sim execução de compra. Prof. Paula Meyer fez a articulação de compra 26 

informando sobre o laboratório, que é um módulo de medição de energia e potência, que 27 

provavelmente já foi empenhado e que serão utilizados para Coordenação e para o laboratório de 28 

medições de potência. Ele também informou sobre a compra de ar condicionado. Na sexta, a 29 

empresa Planalto desistiu da  licitação  da UnB e a compra de ar condicionado poderá não ser 30 

realizada. Caso isso aconteça, deverá licitar no ano que vem. Prof. Sandro Haddad aproveita para 31 

parabenizar a prof. Paula Meyer e os demais coordenadores pelo esforço em conseguir os 32 

computadores e a conquista pelo espaço do laboratório. 2) Prof. Paula Meyer informou que as 33 
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matriculas de TCC 01, 02 e Estágio Supervisionado acontecerão na mesma época do período de 34 

ajuste de matriculas. 3)Prof. Augusto Brasil informou sobre o preenchimento de vagas de 35 

Engenharia Aeroespacial, devido previsão de saída de 02 professores do grupo, além da vaga livre 36 

do prof. Luiz Carlos Gadelha. Ele foi ao DGP que liberaram no mesmo dia a vaga pelo MEC, 37 

contrapartida de vaga resultante da saída do prof. Gadelha. Ele informou que o pedido de abertura 38 

de concurso já foi encaminhado ao DGP. Também informou que poderia abrir seleção simplificada 39 

em relação a saída dos outros dois professores de Aeroespacial, que pedirão exoneração no futuro. 40 

A vantagem é agilizar a contratação de 02 professores substitutos para 02 professores efetivos, 41 

enquanto montam o concurso para aquelas vagas. 04)Prof. Suzana Ávila informou que a visita do 42 

MEC de Automotiva foi cancelada. Ela explicou o motivo informado pelo INEP e disse que 43 

acreditou que o avaliador impossibilitado de vir seria substituído, porém o DEG informou que a 44 

visita foi cancelada e não tem previsão. Prof. Augusto Brasil disse que vai marcar uma pauta com a 45 

Decana do DEG para tratar desse assunto. Prof. Suzana Ávila disse que devem aguardar o contato 46 

do novo avaliador. O processo já está em andamento faz 5 anos. 05)Prof. Jhon Goulart disse que vai 47 

a UDF e está fechando o projeto para enviar ainda essa semana ao CREEM, realizado entre UDF e 48 

FGA/UnB. Ele informou que o presidente do CREEM pediu o pré-projeto a ser avaliado e que é 49 

muito provável que realizarão o evento no ano que vem. Após a apresentação do informes, prof. 50 

Augusto Brasil listou os pedidos de itens extrapauta, conforme segue: Projeto de Pesquisa entre 51 

UNB/FGA e TSE; resultado final do concurso de Engenharia Eletrônica; Progressão Funcional Adj. 52 

I para II dos professores Artem Andrianov e JungPyo Lee; Relatório Parcial Alex Reis; 53 

Readequação dos itens 2 e 3 da ata 127 de Conselho; Relatório Parcial de Estágio Probatório prof. 54 

Sebastien Rondineau; Licença capacitação do prof. Euler Vilhena. Prof. Jhon Goulart pediu que o 55 

item "Outros" seja retirado da convocação. Os pedidos de adição extra-pauta foram colocados em 56 

votação e aprovados por unanimidade. ITEM 01) Retirada dos carros de automotiva da entrada do 57 

prédio da UED. Prof. Augusto Brasil contextualizou o item informando que após discussão na 58 

reunião passada, os professores André Barros e Prof. Suzana Ávila pediram a retirada dos carros da 59 

entrada do prédio da UED. Prof. Suzana Ávila informou que o prof. Alessandro Borges pediu para 60 

deixá-los até a visita do MEC, porém, como a visita foi cancelada, não tem objeção a retirada. Prof. 61 

Augusto Brasil perguntou como pagar a retirada dos carros. Prof.ª Suzana disse que o prof. 62 

Alessandro já retirou um carro e levou para o galpão. Prof. Sandro Haddad perguntou sobre a 63 

influência desses carros na visita do MEC. Prof. Suzana respondeu que tem apenas função estética. 64 

Prof. Augusto Brasil informou que o orçamento desse ano já fechou e que isso só poderá ser 65 

alocado no orçamento do ano que vem. Como a visita foi cancelada, prof. Eberth Correa sugere 66 
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colocar esse item para pauta do ano que vem, pois a pauta de hoje está muito extensa. Prof. Sandro 67 

sugeriu a prof. Suzana conversar com o prof. Alessandro para verificar como ele retirou o outro 68 

carro. Item retirado de pauta. ITEM 02) Ato 90 – pedido de vistas da reunião virtual. Os 69 

professores Daniel Muñoz e Suzana Avila pediram que os nomes dos professores Marcus Vinicius 70 

Chaffim Costa e Rodrigo Arbey Muñoz Meneses fossem adicionados como representantes de área. 71 

Prof. Augusto Brasil informou que a Direção fará um ato e postará na próxima reunião. Colocado 72 

em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 03) Ata 128 de Conselho – pedido de vistas na 73 

reunião virtual pelo prof. Fernando Scardua e homologação das sugestões do prof. Luciano Fonseca. 74 

Prof. Fernando Scárdua justificou sua ausência, porém não encaminhou o motivo do pedido de 75 

vistas. Prof. Luciano Fonseca pediu alterações nas linhas nas linhas 29 e 104, mas as mudanças 76 

foram realizadas nas linhas 30 e 108, com as seguintes redações; na linha 30 em diante: 77 

"Prof. Luciano Fonseca disse que devemos nos concentrar na análise do patrimônio material e 78 

imaterial que iremos receber com a vinda da CPAI para a FGA e não somente na possibilidade de 79 

utilizarmos ou não uma unidade gestora, ou na possibilidade ou não de preservarmos o espaço físico 80 

no ICC. Falou também que a atual gestão da UNB não está incentivando a proliferação de Unidades 81 

Gestoras devido às diretrizes atuais do orçamento federal, e que a possível desocupação do ICC pelo 82 

CPAI deverá ser objeto de negociação, e que provavelmente não vai acontecer no curto prazo"; na 83 

linha 108 em diante: "Prof. Luciano Fonseca defendeu a vinda do CPAI, pois acredita que a 84 

incorporação deste centro irá trazer grandes benefícios para a FGA. Disse que visitou as instalações 85 

do CPAI no ICC, que há vários laboratórios, uma sala de aula, várias salas de reunião, 86 

equipamentos diversos de informática, mobiliário etc. Verificou que no CPAI estão lotados 8 87 

servidores efetivos, sendo 5 administrativos e 3 de informática.  Teve também a oportunidade de 88 

conversar pessoalmente com o prof. Mamede que mostrou o portfólio de projetos e possibilidades 89 

futuras para o CPAI." Colocado em votação as alterações apresentadas pelo prof. Luciano Fonseca, 90 

aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 04) Homologação "AD REFERENDUM" do 91 

projeto de extensão Catavento da prof. Maura Szhu. Prof. Augusto Brasil informou que o projeto foi 92 

aprovado Ad Referendum devido ao calendário de extensão. Ele passou a palavra para a prof. 93 

Suzana Ávila que informou que o Projeto Catavento tem o objetivo de estimular os alunos de ensino 94 

médio aos cursos de engenharia da UNB. Eles trabalham com uma escola na 404 da Santa Maria e 95 

tem grupos de graduação que também participam do projeto coordenado por 5 professores. Também 96 

tem integração das empresas juniores e está em andamento a alguns anos. Colocado em votação, 97 

aprovado por unanimidade. ITEM 05) Recurso de Estágio Probatório da prof. Glauceny Cirne 98 

Ribeiro. Prof. Augusto Brasil informou que o parecer do relatório foi negado, e o recurso feito ao 99 
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Conselho foi lido pelo prof. Luciano Fonseca, presidente da Comissão que fez o parecer apreciado 100 

anteriormente. Prof. Luciano leu a solicitação da professora, que contestou vários pontos 101 

informados no parecer. Prof. Augusto Brasil informou que o recurso se baseia em pedir explicações 102 

a professora sobre a negativa e o Conselho faz votações colegiadas de acordo com o mérito, sendo 103 

passível de informar apenas  critérios de análise. Houve discussão sobre os períodos cronológicos 104 

apresentados pela professora em seu recurso e seus prazos de avaliação. Prof. Eberth Correa 105 

mencionou o processo do prof. André Luiz Almeida Penna, que foi apreciado fora do prazo. Ele 106 

mencionou o fato da aprovação da progressão para adjunto II da prof. Glauceny e que isso possui 107 

pontuações mínimas a serem cumpridas. Ele também informou que fez votação nominal deste item 108 

na última reunião, mas não constou em ata. Prof. Brasil disse que a progressão foi avaliada por outra 109 

resolução. Prof. Eberth disse que existem muitas contradições e teme que o Conselho possa ser 110 

acionado judicialmente. Ele sugere acompanharmos o parecer da Comissão, que foi favorável ao 111 

pedido. Houve discussão sobre a necessidade de aprovação do estágio probatório para efetivação da 112 

progressão funcional. Prof. Luciano Fonseca apresentou uma pesquisa que fez em relação a 113 

respostas jurídicas a pedidos de aprovação de estagio probatório. Prof. Daniel Muñoz disse que o 114 

único fato novo que foi apresentado para ele é que ela informou que sua demissão foi revertida. 115 

Prof. Josiane Aguiar perguntou se a decisão era liminar ou efetiva e disse que se for liminar a 116 

competência é jurídica, já que isso faz parte de um processo administrativo. Prof. Brasil disse que a 117 

professora apresentou um recurso, mas não apresentou nenhuma comprovação. Houve discussão 118 

sobre o vinculo da professora, devido a liminar de reversão da demissão. Prof. Luciano Fonseca 119 

citou alguns pontos do recurso, mencionando que foram solicitados alguns documentos pela 120 

Comissão e que ela respondeu não ter feito questão de entregar. Ele disse também que ela informou 121 

em seu relatório que orientou 02 alunos de PIBIC, mas seus nomes não constavam no edital de 122 

resultado final. No recurso, ela concorda que não o fez. Ele continuou, informando que a professora 123 

apresentou 18 pontos do plano de trabalho que não cumpriu. Ela concorda com isso no recurso. Ele 124 

sugere que os pontos citados sejam a justificativa a professora, objetivando a negação do Conselho 125 

ao seu relatório. Prof. Eberth disse que o relatório deveria ter sido avaliado em 2011 e que só foi 126 

avaliado em 2014. Ele teme que isso seja judicializado e sugere votar o recurso da professora, que 127 

pede explicações sobre a negação do Conselho. Prof. Sandro disse que ela deu entrada no relatório 128 

final 01 mês antes de ser demitida e isso consta na sua ficha funcional, diferente do que ela alega em 129 

seu recurso. Os conselheiros discutiram sobre a cronologia entre a entrega do relatório e o recurso 130 

apresentado pela professora. Prof. Sérgio Carneiro sugere que a resposta do Conselho, caso 131 

aprovada, seja de acordo com o que esta publicamente informado no parecer da Comissão. Prof. 132 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 
 
 

 

5 
 

Sandro apresentou mais problemas cronológicos em relação ao recurso apresentado pela professora. 133 

O 1º encaminhamento é apreciar o recurso, depois avaliar o pedido de explicação. A apreciação de 134 

reconsiderar o parecer da Comissão colocada em votação: Favoráveis, os professores Suzana Ávila, 135 

Eberth Correa, Tais Caliiero, Paula Meyer e Nilton Correia. Contrários, mantendo o parecer do 136 

Conselho: 08 votos a favor, com 02 abstenções. Foi aprovado, portanto, que o parecer da Comissão 137 

não será discutido novamente. Com base no requerimento da professora, existem 3 propostas para 138 

votação: proposta 01) não dar justificativas; proposta 02) justificar ponto a ponto do recurso ou 139 

proposta 03) dar uma resposta simples pelo Conselho. Colocadas em votação: Proposta 01) 04 140 

votos; proposta 02) 00 votos; e proposta 03) 10 votos a favor. Ficou decidido que o Conselho 141 

encaminhará uma resposta simples, explicando que as informações que foram subsidiadas em 142 

reunião são públicas e constam no processo SEI. ITEM 06) Apreciação pelos membros suplentes de 143 

itens de reunião virtual. A proposta foi encaminhada pelo prof. Luciano Fonseca, que explicou sua 144 

solicitação, informando que o membro suplente não tem oportunidade de votar nas reuniões 145 

presenciais e disse que as reuniões virtuais estão tendo problemas de quórum. Ele acredita que os 146 

suplentes podem votar nessas reuniões, sendo que ficariam aberta para votos de todos. Ele sugere 147 

que, se ambos, suplente e representante, votarem, será validada a votação do membro titular. Prof. 148 

Sandro Haddad disse que todos os suplentes são convidados. Prof. Brasil disse que a reunião virtual 149 

mantém a presença do titular para votação.  Prof. Luciano sugere que apenas os suplentes votem nas 150 

reuniões virtuais. O encaminhamento é votar a capacidade da representação votar, independente de 151 

ser suplente ou titular. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 07) 152 

Tabela Específica de Progressão Funcional Docente. Prof. Augusto Brasil contextualizou este item 153 

informando que foi designada uma Comissão deste Conselho para receber e consolidar a tabela de 154 

progressão funcional específica da FGA e que apenas 03 cursos encaminharam alterações 155 

formalmente: Engenharias de Software, Eletrônica e de Energia. Ele analisou os pedidos e disse que 156 

encaminharam alterações referentes as pontuações já aprovadas pelo CEPE, porém acredita que 02 157 

itens informados por Engenharia de Software podem ser aproveitados, que são as conferências 158 

qualificadas com Qualis da área de Ciência da Computação e pontuar capacitação profissional. Prof. 159 

Brasil disse que essa pontuação deverá entrar na tabela de pontuação especifica e não na tabela 160 

geral, pois já foi aprovada. Fora esses pontos, os grupos sugeriram pontuações das tabelas já 161 

aprovadas na tabela geral. Prof. Luciano Fonseca disse que a Comissão se reuniu e fizeram as 162 

pontuações especificas da FGA, identificando alguns pontos: Pontuar apenas o que estiver numa 163 

listagem da FGA em relação a trabalhos completos; compensação de turmas maiores de 80 alunos; 164 

laudos diversos, até 50 pontos; coordenação de laboratórios por semestre; visita técnica com 165 
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afastamento; pontuação com e sem conferência Qualis, além de outros pontos. Prof. Luciano 166 

Fonseca tirou várias duvidas em relação ao novo relatório. Prof. Brasil frisou que as áreas deveriam 167 

ter discutido melhor as especificidades da tabela. Prof. André Barros considera que as tabelas que 168 

tratam de turmas grandes são referentes a disciplinas de 04 créditos. Houve discussão sobre 169 

pontuações Qualis e bonificações. Deve-se colocar na tabela o que atenderá a Unidade e não fazer 170 

uma tabela por curso. Prof. André Barros sugere que a Comissão envie o documento revisado para 171 

as áreas para realizar a votação na próxima reunião do Conselho. Prof. Daniel Muñoz disse que esse 172 

assunto não precisa voltar para Eletrônica, pois já houve discussão no grupo. Prof. Luciano Fonseca 173 

apresentou o problema da disciplina Cálculo 01 e disse que disciplinas com 02 créditos estão 174 

prejudicando os professores. Após discussão, não existe encaminhamento a ser apreciado. Prof. 175 

Luciano Fonseca sugere levar a tabela apresentada para os grupos e modificar conforme desejado. A 176 

tabela efetiva deverá ser aprovada na próxima reunião. ITEM 08) Comissões Permanentes 177 

Avaliadora e Examinadora. Prof. Augusto Brasil informou que todos os professores adjuntos IV e 178 

Associados foram convocados para fazer parte dessas Comissões, sendo o mínimo de 03 179 

representantes titulares e 03 suplentes. Ele informou que a Comissão Examinadora deverá ter um 180 

membro externo e o prof. Adson Rocha havia manifestado interesse nessa posição. Prof. Brasil 181 

informou que apenas 01 professor se manifestou formalmente negando a nomeação. A preocupação 182 

é como manter o fluxo para que a Comissão se mantenha. Prof. André Barros disse que como temos 183 

poucos professores Adjunto IV, pode colocar o mínimo de membros na Comissão Examinadora e 184 

deixar alguns para avaliarem na Comissão Avaliadora. Prof. Daniel Munõz sugeriu decisão por 185 

sorteio. Cada área deverá ter um representante. Como não tinha representante de Software para a 186 

Comissão Avaliadora, foram retirados dois representantes Associados para essa Comissão. O sorteio 187 

foi realizado via MatLab. Após sorteio, a Comissão Examinadora será formada pelos seguintes 188 

professores, conforme segue: Engenharia de Software, os professores Sérgio Freitas(titular) e 189 

Rejane Figueiredo(suplente); Engenharia da Automotiva, os professores Alessandro Borges(titular) 190 

e Maria de Fátima (suplente); Como representante da Energia os professores Augusto Brasil(titular),  191 

Lourdes Brasil (suplente -  por não haver mais nenhum representante de Eng. de Energia) e o prof. 192 

Adson Rocha, como membro externo. Após sorteio, a Comissão Avaliadora será formada pelos 193 

professores, conforme segue: Ricardo Chaim(titular) e André Barros (Suplente), de Engenharia de 194 

Software; de Engenharia Aeroespacial, os professores Manuel Barcelos(titular) e Euler 195 

Vilhena(suplente - por não haver mais nenhum representante de Eng. Aeroespacial); de  Engenharia 196 

Eletrônica, os professores Luís Filomeno Fernandes(titular) e José Felício da Silva (suplente); de 197 

Engenharia de Energia, os professores Maria Vitória Ferrari (titular) e Félix Martin           198 
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(suplente); de Engenharia Automotiva, os professores Maura Szhu (titular) e Emmanuel Rocha 199 

(suplente); de Tronco Comum, os professores Eberth Correa (titular) e Sandra Lima (suplente - por 200 

não haver outros representantes de Tronco Comum).Alguns professores não participaram do sorteio, 201 

pois estavam em licença ou afastados. Após o sorteio, prof. Eberth solicitou que alguns itens sejam 202 

apreciados em reunião virtual por conta da duração da reunião. ITEM 09) Rediscussão itens 2 e 3 203 

ata 127 de Conselho Presencial. Prof. Augusto Brasil explicou que estes itens mencionavam apenas 204 

que o prof. Ricardo Chaim era Coordenador do CPAI e não que o projeto também havia sido 205 

aprovado, então o DPA pediu para retornar o projeto. No item 02 da referida ata,  "prof. Daniel 206 

esclareceu que não estamos aprovando o projeto e sim a participação do professor como 207 

coordenador do projeto".  Abriu-se a discussão e  os Conselheiros deliberaram pela aprovação 208 

integral do projeto e não apenas a participação do professor Ricardo Chaim como Coordenador do 209 

mesmo. Ficou registrado que a aprovação do projeto já havia sido dada naquela reunião. Colocado 210 

em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções.  ITEM 10) Projeto de pesquisa entre 211 

UNB/FGA e TSE. Prof. Jorge Cormane leu o parecer do projeto Eficiência Energética nas 212 

edificações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre o uso racional de energia elétrica. O período 213 

de execução do projeto será de 24 meses com orçamento previsto de R$ 1.583.550,00. Aprovado 214 

pela maioria com 02 abstenções. ITEM 11) Resultado Final do Concurso de Eletrônica. Prof. 215 

Daniel Muñoz leu a planilha de resultado final que constam 5 aprovados: 1° lugar Guillermo 216 

Alvarez Bestard, 2° lugar Roberto de Souza Baptista, 3° lugar Luis Felipe da Cruz Figueiredo, 4° 217 

lugar Paulo Percio Mota Magro e 5° lugar Claudia Patricia Ochoa Diaz. Ele também disse que a 218 

probabilidade é chamar para as 02 vagas que a Eletrônica possui, que eram originalmente dos 219 

professores Teófilo e Adson. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado p ela maioria 220 

com 02 abstenções. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após 221 

lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Conselho. 222 

 223 

 224 

        Fernanda Rosa Leite                          Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    225 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 226 
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