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  ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

PRESENCIAL DA FACULDADE UnB GAMA (CF/FGA), realizada nos dois dias do mês 2 

de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas e nove 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 de graduação), André Barros de 5 

Sales (Coordenador de Eng. software), Nilson Eduardo Ferreira ( Rep. Técnicos Adm.), Tais 6 

Calliero Tognetti (Coordenadora tronco comum), Jhon Nero Vaz Goulart (Rep. pós-graduação), 7 

Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software), Luciano Noleto (Coord. de energia), Josiane do 8 

Socorro Aguiar de Souza (Coord. de Extensão), Artem Andrianov (Coordenador eng. aeroespacial), 9 

Suzana Moreira Àvila (Coordenador de automotiva), Daniel Maurício Muñoz Arboleda (Coord. 10 

Eng. Eletrônica), Eberth de Almeida Correa (Repres. Tronco Comum), Luciano Emídio Neves da 11 

Fonseca (Represent. de Prof. eletrônica), Sérgio Henrique da S. Carneiro (Represent. Prof. eng. 12 

aeroespacial), Fernando Paiva Scardua (Repres. Eng. Energia),  Henrique Gomes de Moura (sup. 13 

rep. prof. Automotiva). Estiveram ausentes: Fábio Alfaia da Cunha (Represent. de Prof. Eng. 14 

Automotiva), Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC), Laís 15 

Almeida Nunes (Presidente do Diretório Acadêmico). INFORMES: 01) Nilson Eduardo iniciou 16 

informando que as solicitações que tiverem que ser feitas ao CPD devem ser encaminhadas através 17 

de formulário especifico de pedido de demandas do CPD. Os professores estão encaminhando via 18 

SEI. Ele pede que a Direção direcione o link novamente para a comunidade. 02) Prof. Augusto 19 

Brasil informou sobre o Orçamento da UnB. Após reunião com a Reitora, ele informou que 20 

liberaram apenas 25% da LOA e que mesmo que fossem liberados os 100%, a Universidade ainda 21 

teria problemas para fechar o orçamento. Ele disse que o limite de gastos não cumpre os contratos 22 

dos terceirizados; O orçamento das Unidades se mantém; Existe disponível apenas ¼ da matriz. 23 

Grande parte da execução orçamentária é de serviços e isso não sai da matriz de cada Unidade. Ele 24 

informou que esse problema recai sobre serviços como limpeza, motoristas, terceirizados. O 25 

Intercampi também será afetado, pois as Unidades deverão arcar com seus custos e é um contrato 26 

que irá durar até o final do ano, sendo que haverá redução de horário de Intercampi nesse semestre e 27 

no semestre que vem não será mais disponibilizado. Ainda não está formalizado. Por conta do 28 

problema orçamentário, como não está havendo a compensação de servidores que saem da 29 

Universidade por diversos motivos, estagiários estão tentando suprir essa falta. Esse custo será 30 

repassado para as unidades. Ao longo do ano, essas alterações serão implementadas. 03) Prof. 31 

Eberth Correa informou que alguns materiais do laboratório de Física 01 foram repostos. Ele 32 

agradece o prof. Luciano Fonseca. Informa também que existe previsão de paralisação dos 33 
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terceirizados e pede que o Conselho discuta a Segurança no Campus. Este item entrará em votação 34 

como item extra pauta. 04) Prof. Sérgio Carneiro falou sobre as Equipes de competição. Ele 35 

informou que a Engenharia Aeroespacial possui 03 equipes e elas fazem parte de sua distribuição de 36 

recursos. Ele disse que existem membros de outros cursos atuando nas equipes de aero e questiona o 37 

porquê de apenas o curso de Aeroespacial arcar com o orçamento total das equipes. Prof. Augusto 38 

Brasil informou que o Conselho separou o que é custeio e orçamento da Unidade e o que é de total 39 

execução dos cursos, que é onde o curso determina valores para as equipes. Ele disse que se 40 

quiserem outro modelo de repartição do orçamento, deverão apresentar ao Conselho e que os cursos 41 

tem mais domínio para determinar valores para equipes que o Conselho; É necessário discutir a 42 

filosofia de utilização de recursos. 05) Prof. André Barros questionou sobre a aprovação da tabela 43 

de pontuação especifica de progressão funcional da FGA. Ele disse que houve uma proposta da 44 

Comissão ao Conselho e a tabela retornou para os cursos para apreciação e manifestação. Prof. 45 

Augusto Brasil contextualizou o andamento do processo e pediu que, na próxima reunião de 46 

Conselho, os Coordenadores tentem enviar os pontos finais de cada curso. Prof. Luciano Fonseca 47 

falou da necessidade de aprovação pelo Conselho e pede que verifiquem as tabelas já aprovadas de 48 

outros cursos para fundamentação dos pedidos; se forem alterar, que justifiquem. A planilha 49 

aprovada de progressão funcional já está disponível, sendo que ainda falta definir a aba de 50 

pontuação específica da Unidade, o que não impede que o professor faça sua solicitação de 51 

progressão. Prof. Brasil pede que na próxima reunião sejam encaminhadas as decisões finais de 52 

cada área. Após os informes, houveram 04 pedidos de inclusão de pontos de pauta: Projeto de 53 

Extensão EDUBOT; Segurança no Campus; Proposta de discussão da criação da Comissão de 54 

progressão funcional para professor Titular; Seleção simplificada para prof. Substituto Eletrônica. 55 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 01) Indicação de representantes da FGA. 56 

Prof. Augusto Brasil informou que os 04 primeiros itens de votação são referentes a indicação de 57 

representantes da FGA da CCD, CEPE – representante de coordenação, CAD e CAC, pois tiveram 58 

os mandatos vencidos. Ele iniciou pelo CAD, pelo representante ter que ser membro do Conselho, e 59 

disse que o prof. Olexiy Shynkarenko era quem representava a FGA, porém ele saiu do Conselho. 60 

Seu suplente é o prof. Nilton Correa; Ele informou que a representação do CEPE já venceu o prazo 61 

e que os antigos representantes eram os professores André Barros e Luis Filomeno; Ele informou 62 

que na CCD, o suplente era o prof. Jorge Cormane, apesar dele continuar sendo representante da 63 

FGA no Conselho da FT; na CAC, o representante era o prof. Edgard Costa, mas ele não é mais 64 

professor da FGA. Prof. Brasil informou que CCD e CAC tem indicação feita pela Direção, mas 65 

pede que as áreas sejam consultadas antes de encaminhar a nomeação. Ele informou as datas de 66 
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reuniões e pede que apresentem os nomes até a próxima reunião. Ele disse que a representação do 67 

CEPE é eleita entre os coordenadores de cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Nilson 68 

Eduardo se dispõe a ser o representante titular do CAD. Alguns professores pedem que os membros 69 

suplentes do Conselho sejam consultados para verificação de interesse. Os Conselheiros deverão 70 

trazer as demandas na próxima reunião. Prof. Brasil informou que quando terminar o mandato do 71 

prof. Jorge Cormane no Conselho da FT, outra pessoa será indicada. ITEM 02) Plano de trabalho 72 

do prof. Roberto Baptista. Prof. Sandro leu o parecer e disse ser favorável ao pedido. Colocado em 73 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 03) Projeto de pesquisa Jardim Botânico do prof. 74 

Fabiano Soares. Prof. Daniel Muñoz leu o parecer do pedido, que inclui dados como objetivo e 75 

investimento no valor de R$150.000,00 e cronograma dividido em 3 etapas de 24 meses desde 76 

pesquisa à operacionalização. Ele informou que o projeto conta com 04 professores da FGA, 03 77 

especialistas técnicos do Jardim Botânico e 30 alunos de graduação. O parecer do prof. Daniel 78 

Muñoz é favorável. Houve questionamento sobre os custos indiretos do projeto a serem designados 79 

à FGA. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Houve inversão do ponto de 80 

pauta. Aprovação da ata 136 de Conselho Virtual realizada entre os dias 18 e 25 de março de 2018. 81 

Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 05) 82 

Segurança no Campus. A pedido do prof. Eberth Correa, este item foi inserido como ponto de pauta. 83 

Segundo ele, existe a previsão de paralisação por conta do corte dos terceirizados. Prof. Augusto 84 

Brasil informou que a partir das 18h, a Unidade que define como é feito o controle de acesso. A 85 

direção da reunião foi passada para prof. Sandro Haddad, pela necessidade do prof. Brasil atender à 86 

reunião do Comitê de Segurança. Prof. Eberth informou que por conta dos cortes de gastos, a 87 

segurança e a limpeza serão prejudicadas. Ele pede que as catracas sejam religadas. Prof. Sandro 88 

informou que está em discussão no Conselho de Segurança procedimentos de segurança, como 89 

câmeras e controles de acesso aos Campi, pois no Darcy o controle é mais difícil. Ele disse que é 90 

possível espelhar o controle de acesso no da FCE. Nilson Eduardo falou sobre a situação atual de 91 

condições das catracas, disse que elas estão estragadas e que, para conserto, deveriam acionar 92 

manutenção especializada. Elas são de acesso via cartão e todo semestre, o cadastro deveria ser 93 

atualizado. Ele contextualizou o histórico das catracas desde quando elas foram instaladas até o 94 

motivo de não uso das mesmas. Ele sugere utilizar as catracas para controle de acesso nos 95 

laboratórios mais críticos, utilizar um selo no carro para controle de acesso à entrada do Campus e 96 

colocar câmeras na entrada dos laboratórios. Prof. Sandro disse que primeiramente a comunidade 97 

deverá ser consultada sobre a utilização das catracas e, em caso positivo, deverá haver uma segunda 98 

discussão sobre a parte logística de acesso e manutenção. Ele informou que as instalações das 99 
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câmeras foram feitas pelo CPD e ADM e as mesmas foram compradas com verba de projetos. Ele 100 

também mencionou que são poucas câmeras e que elas foram colocadas em pontos estratégicos. 101 

Prof. Fernando Scárdua sugere a criação de uma comissão para que ela monte as necessidades de 102 

segurança e que eles levem as propostas da FGA ao Comitê de Segurança da UnB. Houve discussão 103 

sobre a segurança de professores dentro de sala de aula. Prof. Luciano Fonseca encaminha criar 104 

comissão e realocar as catracas nos laboratórios. Prof. Eberth mencionou a urgência de controle de 105 

acesso e que criar uma Comissão pode atrasar o processo. O encaminhamento é formar uma 106 

comissão interna de segurança da FGA. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Houve 107 

discussão sobre a finalidade da Comissão. Prof. Sandro mencionou a abrangência da Policia Militar 108 

dentro do Campus. Após discussão, decidiu-se que a Comissão será formada por 02 professores, 02 109 

técnicos e 02 alunos. A composição foi colocada em votação; aprovada por unanimidade. O 110 

Conselho pede que os coordenadores e representantes de curso levem essa demanda para suas áreas 111 

e que tragam para análise na próxima reunião presencial. ITEM 06) Comissão para Progressão de 112 

Professor Titular. Prof. Fernando Scárdua trouxe a pauta. Informou que não temos professores 113 

Titulares na FGA, mas que existe previsão para o próximo semestre. Prof. Luciano Fonseca disse 114 

que uma comissão foi formada, porém como não havia demanda, ficaram no aguardo de maiores 115 

instruções. Eles ficaram de criar uma tabela para preenchimento, definindo a pontuação para 116 

apresentação ao CEPE para quando houvesse pedido de progressão. A proposta é reativar a 117 

Comissão antiga formada pelos professores Augusto Brasil, Suzana Àvila, Luciano Fonseca, Eberth 118 

Correa e Alessandro Borges, após verificação de interesse. Aprovação da criação da Comissão para 119 

pontuação de professor titular, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 07) Abertura de 120 

seleção simplificada professor substituto para Eng. Eletrônica no lugar do prof. Luciano Fonseca 121 

que se afastará para pós doutorado. Prof. Daniel Muñoz informou que a área de conhecimento 122 

abrangerá Sistemas Eletrônicos do curso de Engenharia Eletrônica. Colocado em votação, aprovado 123 

por unanimidade. ITEM 08) Acordo de cooperação Instituto Venturini para fins ambientais e UnB. 124 

Prof. Josiane Socorro leu o parecer e informou que o todos os membros do LACCIS estão arrolados 125 

no projeto. Não tem previsão de tramite de recursos. A coordenadora é prof.ª Maria Vitória Ferrari. 126 

O processo está bem instruído e esse projeto já está em andamento há 03 anos. Não houve 127 

discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 09) Projeto de Extensão 128 

EDUBOT. Prof. Josiane Socorro informou que esse projeto trata de formação de jovens na área de 129 

tecnologia dos alunos de ensino médio. A coordenação é da Prof.ª Mariana Bernardes. Não tem 130 

previsão de custos. Duração de 24 meses. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado 131 

por unanimidade. ITEM 10) Projeto de Extensão SUCABOT. Prof. Josiane Socorro informou que o 132 
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trabalho é feito com alunos de ensino médio do Gama no Centro de Reciclagem de Computadores e 133 

trabalham com equipamentos eletrônicos descartados. A coordenação é da Prof.ª Mariana 134 

Bernardes. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 11) 135 

Abertura de seleção simplificada professor substituto na vaga do prof. Simone Batistini que está de 136 

licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 01 ano. Pedido de inclusão de item de 137 

pauta, aprovado por unanimidade. A seleção será na área de Sistemas de Controle para o curso de 138 

Engenharia Aeroespacial. Prof. Luciano Fonseca sugeriu ampliar mais a área do concurso para que 139 

hajam mais inscritos. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada às 140 

dezessete horas e dezoito minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente 141 

Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim, pelo Presidente do Conselho e seu substituto, 142 

por conta da sua ausência após o início da reunião. 143 

 144 

 145 
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 147 

           Fernanda Rosa Leite                             Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    148 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 149 

 150 

 151 

 152 

Sandro Augusto Pavlik Haddad 153 

Presidente Substituto do Conselho 154 


