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  ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

PRESENCIAL DA FACULDADE UnB GAMA (CF/FGA), realizada no dia vinte e sete 2 

do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos. Estiveram 3 

presentes os seguintes membros: Augusto César de Mendonça Brasil (Presidente do 4 

Conselho), Sandro Augusto Pavlik Haddad (Vice-Diretor), Paula Meyer Soares 5 

(Coordenadora Geral), Tais Calliero Tognetti (Coordenadora Tronco Comum), Jorge Andres 6 

Cormane Angarita (Coord. de Eng. Energia), Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coord. 7 

de Extensão), Olexiy Shynkarenko (Coordenador eng. aeroespacial), Fábio Alfaia da Cunha 8 

(Represent. de Prof. Eng. Automotiva), André Barros de Sales (Coordenador de Eng. 9 

software), Suzana Moreira Avila (Coordenador de automotiva), Daniel Maurício Muñoz 10 

Arboleda (Coord. Eng. Eletrônica), Eberth de Almeida Correa (Repres. Tronco Comum), 11 

Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software), Luciano Emídio Neves da Fonseca 12 

(Represent. de Prof. Eletrônica), Fernando Paiva Scárdua (Repres. Eng. Energia), Artem 13 

Andrianov (suplente Rep. Prof. Eng. Aeroespacial), Laís Almeida Nunes (Presidente 14 

Diretório Acadêmico) e Halê Valente Silva (rep. Diretório Acadêmico). Estiveram ausentes: 15 

Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC), Jhon Nero Vaz 16 

Goulart (Justifticado -Rep. pós-graduação), Sérgio Henrique da S. Carneiro (Justificado - 17 

Represent. Prof. eng. aeroespacial), Nilson Eduardo Ferreira (Justificado - Rep. Técnicos 18 

Adm.),  Suélia de Siqueira Fleury Rosa (justificado -suplente Pós Graduação). Informes: 19 

01)Prof. Fernando Scárdua trouxe os tópicos mais importantes discutidos na reunião do 20 

CONSUNI de semana passada. Ele disse que está aberto edital para professor visitante de 21 

pós-graduação, que tem por objetivo sanar questões de internacionalização, demandadas 22 

pelo MEC. Nessa reunião também foi informado que a FAP abrirá edital para mestrado, 23 

doutorado e pós doutorado no ano que vem. 02) Prof. Augusto Brasil informou que no CAD 24 

foi aprovado o novo regulamento para criação de representações estudantis. Elas deverão 25 

apresentar  seus estatutos e atos de nomeação ao Conselho de suas Unidades. 03) Prof. Tais 26 

Calliero informou que teve uma reunião na semana passada no Departamento de Matemática 27 

para tratar da reestruturação da disciplina de Cálculo. Ela informou que foi criada uma 28 

Comissão com representantes da Matemática e da FGA para reestruturar a disciplina para 29 

toda a UnB. Ela disse que provavelmente esse planejamento só entrará em vigor em 2018/2. 30 

04) Prof. Luciano Fonseca informou que na última reunião do CEPE, julgaram a primeira 31 
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tabela de pedidos específicos das Ciências Exatas. Ele mencionou o Qualis para Artigos e 32 

Congressos. Solicitaram uma pontuação substitutiva; a tabela tinha 30 pontos e gostariam de 33 

50. Física fez um pedido que foi recusado, com itens como pontuação adicional para 34 

correção de provas discursivas. Também pediram para alterar o quadro de referência, com 35 

redução de algumas pontuações. Ele disse que na próxima reunião, será apresentada a tabela 36 

de Medicina. 05) Prof. Augusto Brasil parabenizou o grupo de Engenharia Aeroespacial em 37 

referência a visita do MEC. Ele informou que o grupo recebeu a nota máxima. Esperavam 38 

04, mas receberam nota 05. Ele disse que na última semana antes da visita, os professores de 39 

Aeroespacial se prepararam muito e que fizeram um excelente trabalho na apresentação do 40 

curso. Ele mencionou que a presença dos ex-coordenadores fez muita diferença durante o 41 

processo e deu algumas dicas para a próxima visita do MEC, que será para avaliação do 42 

curso de Engenharia Automotiva. Ele mencionou que alguns professores não entregaram 43 

documentos, como diploma, e isso foi um grande problema. 06) Laís Almeida (DA) 44 

parabenizou o grupo de Engenharia Aeroespacial. Ela falou sobre a avaliação do ENADE, 45 

informando que os alunos do curso de Engenharia Eletrônica tiveram problemas, pois o 46 

conteúdo da prova realizada era referente a Engenharia Elétrica. Prof. Daniel Muñoz disse 47 

que a prova da grande área é Elétrica e que a parte de Eletrônica é abordada no conteúdo 48 

específico. No entanto, os alunos que fizeram a prova disseram que a mesma não teve parte 49 

específica. Ele disse que está aguardando a prova ser disponibilizada para verificar se 50 

realmente não houve problemas técnicos, para então proceder com pedido de recurso ao 51 

ENADE. Após os informes, foram solicitados 06 pedidos de inclusão de pauta: Proposta do 52 

curso de extensão Fundamentos de Robótica; Cooperação Internacional FUB e Universidade 53 

de Bourgogne; Troca de Coordenação de Engenharia Aeroespacial; Projeto de Pesquisa 54 

Projeto Lavrador; Projeto de Extensão Design Sprint; Correções da ata 128 de Conselho e 55 

Afastamento para Pós Doutorado do Prof. Luciano Fonseca. O item Projeto de Extensão 56 

Design Sprint foi retirado da votação por já ter sido aprovado em reunião anterior. Colocado 57 

em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 01) Aprovação do Regimento Interno da 58 

FGA. Prof. Marcus Vinícius Chaffim, como Presidente da Comissão, leu o parecer que 59 

informou que a minuta rubricada por todos os membros da Comissão foi disponibilizada no 60 

Moodle do Colegiado Estendido. Ele disse também que essa minuta consolida um trabalho 61 

de 04 anos. Houve uma contribuição entregue após o encerramento dos trabalhos da 62 
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Comissão e ele sugeriu que o Conselho apreciasse como adendo ao Regimento. Ele 63 

parabenizou a Comissão e os membros da Comissão presentes nesse Conselho. Prof. 64 

Augusto Brasil projetou o parecer assinado. Prof. Fernando Scárdua falou que a Prof.ª 65 

Josiane Aguiar solicitou a inclusão de dois itens ao Regimento, referentes a  Extensão. Ele 66 

indicou a criação de um Colegiado específico para Extensão, a pedido. Ele informou que no 67 

CONSUNI foram aprovados três Regimentos que continham Colegiados de Extensão 68 

específicos. Ele mencionou como seria feita a composição deste Colegiado e solicitou 69 

aprovação para que o mesmo conste no Regimento, a pedido da Prof.ª Josiane. Prof. Sandro 70 

Haddad informou que se for necessária a inclusão de algo ao Regimento, o documento irá 71 

retornar a Comissão para discussão. Prof. Fernando informou que recebeu o pedido de 72 

alteração algumas horas antes da reunião do Conselho. Prof. Marcus Chaffim disse que 73 

poderiam fazer um adendo ao Regimento, sem necessidade de refazer o trabalho da 74 

Comissão, caso essa inclusão seja de fato necessária. Prof. Sandro questionou sobre o item 75 

que trata de coordenadores adjuntos. Houve discussão sobre o acúmulo de funções do 76 

coordenador e divisão de tarefas, além da função gratificada para coordenador adjunto. 77 

Prof.ª Suzana Ávila perguntou se existe demanda para criar um Colegiado de Extensão e 78 

disse que se essa alteração for aprovada, atrasará a aprovação do Regimento Interno. Prof. 79 

Luciano Fonseca disse que o Coordenador do Curso foi muito valorizado e que representa 80 

60% de aprovação administrativa. Ele disse também que o Coordenador Substituto pontua e 81 

que essa figura já existe na progressão. Prof. Fernando disse que será dado um novo nome – 82 

ICT - e sugere encaminhar pedidos separados para aprovação, um com a troca do nome de 83 

Faculdade para Instituto e outro com o pedido de aprovação do Regimento Interno. Prof.ª 84 

Tais Calliero sugere devolver o Regimento para Comissão para retirar a parte do 85 

Coordenador Adjunto e fazer as alterações necessárias. Prof. Chaffim explicou as funções 86 

do substituto nas reuniões administrativas. Houve discussão sobre as funções que o 87 

Coordenador Substituto irá exercer e como isso deverá constar no Regimento. Prof. Brasil 88 

disse que existem três propostas de encaminhamento: Alinhar o nome para Coordenador 89 

Adjunto ou Substituto, como consta na tabela de progressão funcional;  Aprovar o 90 

Regimento, incluindo ou não as propostas de extensão; e encaminhar o pedido da mudança 91 

do nome antes do pedido de análise do Regimento Interno. Prof. Luciano sugere aprovar o 92 

mérito do Regimento e pedir para que a Comissão faça as alterações informadas pelo 93 
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Conselho. 1º encaminhamento: Devolver o processo à Comissão para realizar as alterações 94 

solicitadas pelo Conselho ou aprovar o mérito do Regimento, sendo que a Comissão 95 

adequará os textos referentes a Coordenadores Adjuntos / Substitutos. Colocado em votação: 96 

aprovar o mérito do Regimento Interno e posterior correção do texto pela Comissão; 97 

aprovado pela maioria, com 01 voto contra e 02 abstenções. Portanto, Regimento Interno 98 

aprovado, sendo que a Comissão adequará os itens referentes a nomenclatura de 99 

Coordenador Adjunto / Substituto. 2º encaminhamento: Incluir ou não a revisão da proposta 100 

do Colegiado de Extensão. Prof. Fernando Scárdua2 disse que será composto por Presidente, 101 

além de membros representantes de área. Prof. Josiane explicou que a criação desse 102 

Colegiado irá aliviar o serviço do Conselho e Colegiado da FGA, fazendo com que eles se 103 

tornem instâncias recursais para Extensão. Colocado em votação: Favoráveis zero, 104 

contrários 07 e 07 abstenções. Portanto, foi negado o retorno do Regimento Interno a 105 

Comissão para que seja criado Colegiado de Extensão. 3º encaminhamento: Enviar para o 106 

CONSUNI proposta de mudança de nome junto com o pedido de apreciação do Regimento 107 

Interno ou encaminhar primeiro o pedido de mudança de nome e depois o pedido de 108 

apreciação do Regimento Interno. Houve discussão sobre a diferença entre Instituto e 109 

Faculdade. Colocado em votação: encaminhar primeiro a aprovação da troca de nome e 110 

depois o pedido de aprovação do Regimento Interno; 01 voto a favor, 10 votos contrários e 111 

04 abstenções. Portanto, a proposta aprovada é encaminhar exposição de motivos da troca 112 

de nome juntamente com o Regimento Interno para apreciação simultânea pelo CONSUNI. 113 

ITEM 02) Redistribuição Prof. Paulo Roberto Miranda Meirelles para a Universidade 114 

Federal de São Paulo (UNIFESP). Prof. André Barros leu o parecer realizado pela prof. 115 

Carla Rocha que é favorável a solicitação. Prof. Augusto Brasil informou que esse pedido já 116 

foi aprovado pelo Colegiado e que essa redistribuição já tem contrapartida de vaga, sendo 117 

que Software já tem um concurso em andamento. Prof. Luciano Fonseca questionou a 118 

permanência de 06 meses pelos professores de Software que estão pedindo saída da 119 

faculdade. Prof. André disse que no caso da Prof.ª Edna, que será uma remoção, é possível 120 

de negociação, mas no caso do prof. Paulo, que está pedindo saída da instituição, não seria 121 

possível solicitar a permanência por mais 06 meses. Colocado em votação, aprovado por 122 

unanimidade. ITEM 03) Remoção prof. Edna Dias Canedo. Prof. André barros leu o parecer 123 

e é favorável a remoção. Prof. Sandro solicitou que o Conselho entre em contato com o CIC 124 
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para que solicite que, futuramente, os professores que façam pedidos de remoção 125 

permaneçam na FGA até que se contrate um professor para a sua vaga, para que não fique 126 

uma lacuna no quadro de professores e que levem em conta o ônus que recai sobre a FGA, 127 

que passa por processo de abertura de concurso, nomeação e posse para preenchimento da 128 

vaga. Prof. Fernando mencionou as regras de remoção apreciadas em Conselho 129 

anteriormente. Prof. André explicou como foram feitas as outras remoções anteriores. 130 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Relatório Parcial e Final do 131 

prof. Cristian Venditozzi. Prof. Sandro Haddad leu o parecer do relatório parcial, que foi 132 

realizado pela Comissão formada pelos professores Diogo Caetano Garcia, Chantal 133 

Cappelletti e Mateus Rodrigues Miranda. Ele disse que esse processo está um pouco 134 

atrasado, mas o professor alcançou a pontuação necessária para aprovação de relatório. O 135 

parecer é favorável. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria, 136 

com 01 abstenção. O relatório final foi composto pela mesma Comissão do Relatório 137 

Parcial. Prof. Sandro mencionou as declarações das avaliações discentes, que desde 2016 138 

não são fornecidas pelo DEG. O parecer é favorável a solicitação. Não houve discussão. 139 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 05) Estatuto do 140 

Diretório Acadêmico e Ata de Posse. Prof. Augusto Brasil disse que os pedidos de criação 141 

de representações estudantis devem ser comunicadas primeiro ao Conselho e depois ao DAC 142 

para que fiquem devidamente registradas como representação acadêmica. Laís Almeida(DA) 143 

disse que criaram um Estatuto e destacou os pontos mais importantes que ele contém, além 144 

de informar que ele foi assinado na transição de troca de nomes de Centro Acadêmico(CA) 145 

para Diretório Acadêmico(DA). Ela disse que a Diretoria é composta por ela, Laís Almeida 146 

Nunes, o vice, Aleff Antônio da Silva Oliveira, além de José Ribamar Junior Lima de 147 

Aguiar, Coordenador Financeiro. No final do semestre que vem terão outra eleição. Não é 148 

um item de votação, é apenas para dar pleno conhecimento ao Conselho, dada a solicitação 149 

do CAD. ITEM 06) Renovação do projeto BRAFITEC FUB x Universidade de Bougorgne. 150 

Prof. Augusto Brasil leu o pedido do prof. Alessandro Borges e disse que o processo foi 151 

devidamente preenchido com os dados das Universidades na solicitação. Ele mencionou as 152 

Universidades que fazem parte do acordo internacional e disse que a coordenação será feita 153 

pela prof. Rita de Cássia Silva. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por 154 

unanimidade. ITEM 07) Proposta de curso de Extensão - Fundamentos da Robótica. Prof. 155 
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André Barros leu o parecer e disse que é um curso de 30h que será realizado no período de 156 

férias da FGA, com 30 vagas. O parecer da Coordenadora de Extensão recomenda a 157 

aprovação, dependente de inclusão da planilha de proposta orçamentária do curso. Colocado 158 

em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 08) Troca de Coordenação de 159 

Engenharia Aeroespacial. Prof. Olexiy Shynkarenko disse que aprovaram o nome do prof. 160 

Artem Andrianov por unanimidade no grupo de Aeroespacial. Ele ficará exercendo sua 161 

função até o final do semestre. Prof. Augusto Brasil parabenizou os trabalhos do prof. 162 

Olexiy à frente de Aeroespacial. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por 163 

unanimidade. ITEM 09) Projeto de Pesquisa Projeto Lavrador. O parecer foi lido pelo Prof. 164 

Nilton Correa e é favorável ao pedido. Ele informou que o processo tem prazo de realização 165 

de 24 meses e tem um total orçamentário de R$ 60.430,29. O prof. Nilton será o 166 

coordenador do Projeto juntamente com o prof. Fabrício Ataídes Braz. Prof. Augusto Brasil 167 

pede que o prof. Nilton encaminhe o parecer para a Direção. Não houve discussão. 168 

Colocado em votação aprovado pela maioria, com 01 abstenção. ITEM 10) Correção da ata 169 

n128. Ficou decidido que os itens a serem alterados serão encaminhados por email pelo prof. 170 

Fernando Scárdua para adequação. ITEM 11) Pedido de afastamento para Pós Doutorado do 171 

prof. Luciano Fonseca. Prof. Daniel Muñoz leu seu parecer informando que o afastamento 172 

ocorrerá entre 16.07.2018 a 15.07.2019. O afastamento é sem bolsa, mas ele conseguiu 173 

alguns benefícios. O grupo aprovou por unanimidade. Os professores Eberth Correa, Euler 174 

Garcia, Cristiano Miosso e Leonardo Aguayo serão os substitutos, caso não consigam 175 

contratar professor substituto a tempo. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 176 

abstenção. A reunião se encerrou às dezesseis horas e cinquenta e seis minutos do dia 177 

dezenove de abril de dois mil e dezessete. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, 178 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do 179 

Conselho. 180 

 181 

 182 

 183 

        Fernanda Rosa Leite                           Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    184 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 185 


