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ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DE CONSELHO 1 

PRESENCIAL DA FACULDADE UnB GAMA (FGA), realizada  aos cinco dias do mês 2 

de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos. Estiveram presentes os 3 

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

Pavlik Haddad (vice-Diretor), Paula Meyer Soares (Coord. Geral Graduação), Jhon Nero 5 

Vaz Goulart (rep. pós graduação), Josiane Socorro Aguiar de Souza (rep. CEX), Suzana 6 

Moreira Ávila (coord. eng. Automot.), Fábio Alfaia Cunha (rep. prof. Automot.), Jorge 7 

Andres Cormane Angarita (coord. eng. Energia), Loana Nunes Velasco (subst. rep. prof. 8 

Energia), Daniel Maurício Muñoz Arboleda  (coord. eng. Eletrônica), Luciano Emidio 9 

Neves da Fonseca (rep. prof. Eletrônica), André Barros de Sales (coord. eng. Software), 10 

Nilton Correa da Silva (rep. prof. Software), Artem Andrianov (coord. eng. Aeroespacial), 11 

Sérgio Henrique da Silva Carneiro (rep. prof. Aeroespacial), Tais Calleiro Tognetti (coord. 12 

Tronco Comum), Eberth de Almeida Correa (rep. prof. Tronco Comum), Nilson Eduardo 13 

Ferreira (rep. Técnicos Adm.) e Laís Almeida Nunes (pres. Diretório Acadêmico). 14 

Estiveram ausentes: Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes 15 

(CIC) e Fernando Paiva Scárdua (rep. prof. Energia). INFORMES: 01) Prof. Augusto 16 

Brasil iniciou a reunião dando boas vindas aos professores e desejou um bom início de 17 

semestre. O primeiro informe foi sobre o contrato da limpeza dos contêineres. Ele informou 18 

que desde o início de 2018, a empresa responsável suspendeu a limpeza dos contêineres e 19 

até pediu que a administração da FGA fizesse um orçamento para empresa de limpeza 20 

externa. Após informações de contrato feito com a Faculdade da Ceilândia, a empresa 21 

possivelmente retornará a limpeza dos contêineres. 02) Regimento Interno. Prof. Augusto 22 

Brasil contextualizou o andamento do processo de aprovação do Regimento Interno e disse 23 

que ele já foi enviado para o Consuni, após terem sido feitas as alterações que solicitadas 24 

pelo Conselho. 03) Prof. Augusto Brasil informou que assinou hoje o pedido de exoneração 25 

da prof. Chantal Cappelletii e disse que a solicitação partiu dela. 04) CPAI. Prof. Augusto 26 

Brasil informou que foi aprovado no Conselho, a incorporação do CPAI como centro 27 

pertencente a FGA. Ele disse que o Diretor Interino da CPAI precisa organizar documentos 28 

pendentes antes do centro ser totalmente transferido para a FGA. Ele informou também que 29 

receberam um email solicitando que o CPAI vague o espaço do ICC.  05) Sistema de 30 

acompanhamento de desempenho docente. Prof. Brasil informou que receberam o SEI com 31 
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as informações desse novo sistema, porém a plataforma ainda não está funcionando. 06) 32 

Prof. Suzana informou que a Engenharia Automotiva esta preocupada com o cancelamento 33 

do aluguel do galpão, tendo vista a construção do prédio novo e disse que isso pode ser 34 

discutido em item de pauta referente ao prédio LDTEA. 07) Nilson Eduardo (téc. adm.) 35 

informou que conseguiram juntar o que foi possível de máquinas funcionais e melhoraram 36 

um pouco os laboratórios, deixando-os adequados para utilização durante o semestre, com 37 

exceção do laboratório SS. Ele também informou que colocaram câmeras no prédio da UAC 38 

para auxilio da vigilância, pois o prédio está sem porteiros. Após este informe, ele também 39 

disse que perderam um servidor, máquina, e houve queda do sistema hoje pela manhã. Ele 40 

disse que conseguiram restaurar a rede em poucos minutos e que os professores poderão ter 41 

problemas de acesso durante o semestre. Eles estão perdendo equipamentos importantes por 42 

conta do tempo de vida das máquinas e não recebem nada novo desde 2008, sendo difícil de 43 

atender demandas futuras. 08) Prof. Paula falou sobre as comemorações dos 10 anos da 44 

FGA. Ela informou que no dia 19.03 as 13h30 agendou com a SECOM para tirar um foto 45 

com todos os professores. Ela falou sobre todos eventos previstos para as comemorações e 46 

conta com a participação de todos os grupos. 09) Prof. Luciano Fonseca informou que foi 47 

aprovada a criação de uma Câmara de acompanhamento de criação de Projetos no último 48 

CONSUNI. Ele disse que todos os coordenadores de projetos deverão ter ciência dessa 49 

Câmara e o DPA se manterá como órgão auxiliar. 10) Prof. Jhon reiterou o convite para 50 

participação do CREEM. Ele deu todas as informações relativas ao evento e disse que ele e 51 

a aluna Laís Almeida (DA) estão cientes do assunto e para procurá-los em caso de dúvidas. 52 

Após os informes, prof. Augusto Brasil disse que houveram 04 pedidos de itens extra-pauta, 53 

sendo eles Aprovação de Contrato do Toyota Pryus, Afastamento Internacional do Prof. 54 

Luciano Fonseca, Resultado Final do Concurso de Software e Afastamento Internacional do 55 

Prof. André Murilo. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 56 

01) Prof. Brasil informou que os 5 primeiros pontos de pauta são referentes a documentos 57 

encaminhados à Direção no período de férias, quando não houveram reuniões de Conselho. 58 

Ele disse que os 03 primeiros são referentes à homologação do afastamento dos prof. 59 

Cristian Venditozzi, entre 15.01 a 09.02 de 2018 para Roma, Itália; Giancarlo Santilli, entre 60 

08 a 25.03 de 2018 para Roma, Itália; e Sébastien Rondineau, entre 03 a 06.03 de 2018, para 61 

Halmstad, Suécia. Os AD REFERENDUM foram colocados em votação e aprovados pela 62 
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maioria com 01 abstenção. A quarta homologação Ad Referendum foi a aprovação do 63 

projeto de pesquisa PNEUVIS do prof. Fábio Cordeiro de Lisboa da FGA em conjunto com 64 

a engenharia mecânica da FT. Prof. Augusto Brasil leu o parecer realizado pelo prof. Rudi 65 

Els. Parecer favorável. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. A 66 

última homologação foi a aprovação da contratação do professor voluntário Luis Fernando 67 

Balduíno para substituir o prof. Cristian Venditozzi, que está em licença. O professor 68 

voluntário atuará entre 05.03.2018 e 03.05.2018 e dará aulas de Sistemas Aeroespaciais. 69 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 02) Plano de trabalho do prof. 70 

Matheus Bernardini de Souza. Prof. Sandro Haddad foi o relator. Prof. Augusto Brasil 71 

aproveitou para lembrar que os estágios probatórios continuam com o mesmo trâmite 72 

anterior, apenas as progressões são encaminhadas direto para as Comissões. Prof. Sandro leu 73 

o parecer, que é favorável ao plano de trabalho. Colocado em votação, aprovado pela 74 

maioria com 01 abstenção. ITEM  03) Plano de Trabalho do prof. Guillermo Alvarez. Prof. 75 

Sandro Haddad pediu para retirar esse item de pauta, por não conseguirem entrar em contato 76 

com o professor. O plano precisava de ajustes e por esse motivo deverá retornar para o 77 

solicitante. ITEM 04) Relatório Parcial prof. Luiza Yoko Taneguti. Prof. Sandro Haddad 78 

leu o parecer e disse que a Comissão foi formada pelos professores José Felício da Silva, 79 

Vinícius de Carvalho Rispoli e Suzana Moreira Ávila. Ela atingiu 569 pontos e o parecer é 80 

favorável ao pedido. Prof. Eberth Correa falou sobre o atraso na entrega do relatório parcial 81 

da professora. Prof. Luciano Fonseca informou que, dado o prazo de 30 meses necessários 82 

para entrega do relatório final, e que esse prazo já foi extrapolado, que não deveriam aprovar 83 

o relatório parcial sem analisar também o relatório final. Prof. Tais Calliero mencionou o 84 

fato de que a professora entregou o documento no prazo certo, mas a Comissão demorou 85 

para realizar o parecer. Prof. Suzana, como membro da Comissão, informou que solicitaram 86 

documentos comprobatórios para a professora Luiza, para complemento do relatório, e a 87 

entrega desses documentos atrasou a realização do parecer. Prof. Eberth informou que o 88 

único parecer que é passível de aprovação ou reprovação é o do relatório final e que o 89 

relatório parcial só é passível de adequações. Houve discussão sobre os possíveis 90 

encaminhamentos. Colocado em votação, aprovado pela maioria, com 01 voto contra e 06 91 

abstenções. Resolve-se devolver o processo para professora para que ela submeta o relatório 92 

final junto com o relatório parcial para apreciação. ITEM 05) Mudança da Coordenação do 93 
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Curso de Engenharia de Energia. A palavra foi passada para o prof. Jorge Cormane que 94 

informou que acabou seu mandato de 02 anos como Coordenador de Energia e que no 95 

semestre passado foi decidido que o prof. Luciano Noleto será o novo Coordenador. O 96 

encaminhamento é homologar o prof. Luciano Noleto como Coordenador de Engenharia de 97 

Energia. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) Apresentação da 98 

Execução Orçamentária FGA 2017. A palavra foi passada para o prof. Sandro Haddad que 99 

projetou detalhadamente valores obtidos e executados e disse que, apesar de ser complicado 100 

fechar o orçamento anual, ele e o prof. Augusto Brasil tentaram dimensionar a utilização 101 

total dos recursos. Ele detalhou os valores, que incluem PDI Administrativo,  PDI 102 

FGA/acadêmico, MATRIZ, Custos Indiretos – especialização em Engenharia Clínica, 103 

Custos indiretos – especialização Biomédica e Atividades Específicas, totalizando R$ 104 

507.592,05. Prof. Sandro Haddad disse que a Unidade não executava nem 30% do 105 

orçamento e que dessa vez foi executado mais que os 100%. Os recursos distribuídos para os 106 

cursos e almoxarifado FGA foi um total de R$ 253.902,00 e foram executados R$ 107 

207.671,89. Prof. Sandro disse que ao invés de perder a diferença, eles utilizaram o recurso 108 

restante em PDI Administrativo e Acadêmico e especificou os valores utilizados por cada 109 

curso. Ele detalhou o recurso executado nesse PDI e o valor ultrapassou R$ 66.000,00. Ele 110 

também especificou tudo que foi gasto pelos cursos, incluindo os gastos com os laboratórios 111 

de ensino. Após maiores explicações sobre a planilha, o Presidente apresentou o próximo 112 

item. ITEM 07) Orçamento Matriz 2018 – Recursos. Prof. Augusto Brasil projetou o 113 

orçamento para 2018 e disse que o prof. Sandro Haddad já adiantou, no item anterior, que 114 

receberão PDI Administrativo a ser somado a recebimentos de Matriz e de Custos Indiretos. 115 

Esse ano, o orçamento total é R$ 673.926, 93. Ele mostrou as premissas de aumento do 116 

orçamento, informando que receberam 43% a mais e que todos os cursos também terão 117 

aumento de 43%, sendo que receberam R$ 26.500 cada curso e agora receberão R$ 37.895 e 118 

os laboratórios receberam R$6.000 e agora receberão R$ 8.580,00. Prof. Sandro pediu para 119 

que haja o mesmo empenho em executar todo o recurso desse ano. Prof. Brasil informou que 120 

o PDI para manutenção e investimento é de R$ 194.766,93. Ele informou também que a 121 

estratégia desse ano é manter investimentos em infraestrutura, sendo que o planejamento 122 

para entrega do prédio novo é dezembro de 2018 e que todos deverão pensar em compras 123 

com foco no novo prédio. Pediu que trabalhem em otimizar compras dos laboratórios, 124 
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verifiquem compras não realizadas, avaliem processos que não terão tempo hábil de 125 

execução, observem possíveis adesões de atas e para terem processos prontos até julho. Ele 126 

informou que ainda não existe calendário de compras. Prof. Daniel Muñoz mencionou que 127 

não podem colocar o PPC de Engenharia Eletrônica em prática se não tiverem mais um 128 

laboratório de Informática. Houve discussão sobre a utilização e execução do orçamento. 129 

Prof. Sandro salientou que quem pede para realizar as compras é o coordenador, além de 130 

informar que pediu ao Kleber (ADM) que administre o orçamento. O encaminhamento é 131 

aprovar a proposta de orçamento de 2018. Colocado em votação, aprovado por 132 

unanimidade. ITEM 08) Início discussões prédio LDTEA. Prof. Augusto Brasil informou 133 

que o cronograma da entrega do prédio junto a empresa e ao CEPLAN é dezembro de 2018. 134 

Ele disse que a discussão iniciará e terminará no Conselho, mas gostaria de montar uma 135 

Comissão para essa decisão. Ele pede que tragam nomes para a Comissão, que cada curso de 136 

graduação, pós graduação e técnicos tenham um representante. Prof. Sandro Haddad 137 

mencionou que todas as informações estruturais do prédio estão no processo SEI 23106. 138 

063317/2017-21. Houve discussão sobre a capacidade das salas de receberem equipamentos 139 

específicos e Prof. Brasil informou que levou as preocupações para o CEPLAN, que está 140 

fazendo os ajustes necessários. A primeira etapa da Comissão deverá ser um loteamento, em 141 

que cada espaço seja dividido por área, para que o projeto de ocupação seja iniciado. Prof. 142 

Sandro mencionou algumas dificuldades na construção do prédio e disse que a arquitetura 143 

do prédio não será modificada. Os nomes deverão ser aprovados na próxima reunião de 144 

Conselho. Houve discussão sobre a utilização do prédio para que seja ensino e pesquisa. 145 

Esse prédio é um prédio de pesquisa, além de ser de ensino também. Prof. Brasil pede que a 146 

Comissão desenhe o loteamento do prédio, após tomadas as decisões para desenvolvimento 147 

do trabalho. Ele informou que a Comissão será formada por 01 representante de cada curso, 148 

03 representantes dos técnicos administrativos (representantes CPD, Administração e 149 

Laboratório), 01 membro da Direção e 01 membro representante da pós-graduação, 150 

totalizando 11 membros. As indicações deverão ser feitas até a semana que vem, dia 151 

15.03.2018, para que a Direção faça o ato. Colocado em votação, aprovado por 152 

unanimidade. ITEM 09) Pedido de vista ato 105/2017. Prof. Augusto Brasil contextualizou 153 

o conteúdo do ato, que criou a composição da Comissão Avaliadora de Progressão 154 

Funcional. Ele disse que era necessário que as comissões tivessem presidente para o bom 155 



 

 

 
 
 

 

6 
 

andamento de seus trabalhos. Segundo e-mail encaminhado pelo prof. Fernando Scardua, o 156 

motivo do seu pedido de vista consistiu no fato do Presidente da Comissão não ter sido 157 

escolhido e nem aprovado pelo Conselho. Após discussão, o Conselho negou o pedido de 158 

vista do professor, referendando o ato 105. Colocado em votação, aprovado por 159 

unanimidade. ITEM 10) Contrato Toyota Prys. A palavra foi passada para a Prof. Suzana 160 

Moreira que informou que em parceria com a Toyota, a FGA fará um comodato de 01 ano 161 

para realizar experimentos em carro de modelo Pryus e que alguns professores participarão 162 

de evento que resultará na entrega do carro ao Campus. Esse evento contará com a 163 

participação da Reitora e do Presidente da Toyota no Brasil e será realizado em 22.03 na 164 

FGA. Não houve discussão. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 165 

11) Afastamento Internacional prof. Luciano Emídio Neves da Fonseca para participar do 166 

IFREMER, em Brest/França entre 10 e 20 de abril de 2018. Não houve discussão. Colocado 167 

em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 12) Resultado final concurso de Software. 168 

Prof. Sandro Haddad leu a ata do concurso e disse que foram 27 candidatos inscritos, mas 169 

vieram apenas 10. Danielli Araújo Lima foi a candidata aprovada em primeiro lugar, Glauco 170 

Vitor Pedrosa em segundo lugar e Thiago Franca Naves em terceiro lugar. Não houve 171 

discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 13) Afastamento 172 

internacional prof. André Murilo de Almeida Pinto entre os dias 08 e 14 de abril para 173 

participar de evento na Grécia com recurso da FAP-DF. Não houve discussão. Colocado em 174 

votação, aprovado por unanimidade A reunião se encerrou às dezoito horas e seis minutos. 175 

Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e 176 

aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente da Comissão. 177 

 178 

 179 

 180 

           Fernanda Rosa Leite                        Augusto César de Mendonça Brasil                                                                         181 

Secretária Executiva                               Presidente do Conselho 182 
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