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ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

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

maio de dois mil e dezoito, 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 de graduação), Tais Calliero Tognetti 5 

(Coordenadora tronco comum), Luciano Noleto (Coord. de energia), Artem Andrianov (Coordenador 6 

eng. aeroespacial), André Barros de Sales (Coordenador de Eng. Software), Luciano Emídio Neves da 7 

Fonseca (Represent. de Prof. eletrônica), Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coord. de Extensão), 8 

Evandro Leonardo Silva Teixeira (Represent. de Prof. Eng. Automotiva), Suzana Moreira Àvila 9 

(Coordenador de automotiva), Daniel Maurício Muñoz Arboleda (Coord. Eng. Eletrônica), Jhon Nero 10 

Vaz Goulart (Rep. pós-graduação), Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software), Eberth de 11 

Almeida Correa (Repres. Tronco Comum), Sérgio Henrique da S. Carneiro (Represent. Prof. eng. 12 

aeroespacial), Nilson Eduardo Ferreira ( Rep. Técnicos Adm.), Samara Cristina S. dos Santos 13 

(Diretório Acadêmico) e Rafael Z. Silva Bordin (Diretório Acadêmico). Estiveram ausentes: André 14 

Barros de Sales (coord. Eng. Software), Fernando Paiva Scardua (Repres. Eng. Energia- justificado), 15 

Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC)Laís Almeida Nunes 16 

(Presidente do Diretório Acadêmico),. INFORMES: 01) Prof. Augusto Brasil informou que este 17 

Conselho é extraordinário, pois não houve quórum na ultima reunião. Algumas discussões foram 18 

trazidas para contemplar os pontos de pauta da reunião passada. Não houveram informes. Solicitação 19 

de inclusão de itens extra-pauta: Homologação afastamento internacional do prof. JungPyo Lee e 20 

pedido de afastamento para pós doutorado do prof. André Barros de Sales. Colocado em votação, 21 

aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 01) Relatório Final de Estágio Probatório Prof. Luiza 22 

Yoko Taneguti, matrícula 1083775. Prof. Suzana Ávila leu o parecer e disse que a Comissão de 23 

avaliação foi composta pelos professores José Felício da Silva, Vinicius Rispoli e Suzana Ávila. Ela 24 

detalhou a pontuação atingida pela professora e disse que a Comissão foi favorável ao pedido. Houve 25 

discussão sobre o relatório parcial da prof.ª Luiza. Prof. Augusto Brasil disse que a professora tem 26 

mérito para aprovação do relatório, porém houve desleixo e desprezo quanto à última solicitação do 27 

Conselho. O encaminhamento é aprovar o relatório final da professora. Colocado em votação, 28 

aprovado pela maioria com 06 abstenções. ITEM 02) ) Transferência patrimonial CPAI/FCI. Prof. 29 

Augusto Brasil detalhou o processo de transferência do CPAI para a FGA; informou sobre a 30 

composição material e de servidores do Centro. Ele disse que a Reitoria, juntamente com o DGP, se 31 

manifestou em relação a: remoção dos servidores do CPAI, sendo que nenhum servidor técnico está 32 

destinado a FGA; O espaço físico que o CPAI ocupava, que será destinado ao Parque Tecnológico da 33 
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UnB, em primeiro momento; e, por fim, houve o despacho e solicitação da Diretora da FCI pedindo 34 

que todo o patrimônio mobiliário seja destinado à FCI. Após conversa, ela informou que o Conselho 35 

da FCI realmente não quer ficar com a CPAI, porém querem os bens materiais. Prof. Sandro Haddad 36 

sugere que Prof.ª Elmira se informe melhor sobre quem é o diretor da Faculdade do Gama, tendo vista 37 

que a professora confundiu o diretor da FGA com o ex-diretor da FT. Prof. Luciano Fonseca disse que 38 

o CPAI possui um Conselho que decidiu por transferir o CPAI para FGA e quem decide o que fazer 39 

com o material do CPAI é o Conselho do CPAI. Prof. Sandro disse que a FCI foi deselegante querendo 40 

ficar com os equipamentos do CPAI, encaminhando o processo diretamente para a Reitoria, não 41 

aguardando a resposta do Conselho da FGA, conforme despacho da FGA no SEI. Prof. Brasil se 42 

posicionará como presidente do Conselho por meio do SEI, repassando os pontos discutidos nesta 43 

Reunião e informará os Conselheiros posteriormente sobre o andamento do processo. ITEM 03) 44 

Representantes CCD,CAC,CAD,CEPE, Conselho de Segurança e Comissão para Pontuação de 45 

progressão para professor titular. Prof. Luciano Noleto informou que o grupo de Energia levantou as 46 

seguintes indicações: Fernando Scárdua para CCD OU CAC, Sandra Faleiros para CCD e Maria Del 47 

Pillar Falla para progressão para professor titular. Prof. Artem Andrianov informou que o grupo de 48 

Aeroespacial levantou as seguintes indicações: Domenico Simone para a CCD e Comissão de 49 

Segurança, Paolo Gessini para a CAC e Progressão Professor Titular, Olexiy Shynkarenko para 50 

recondução ao CAD. Prof. Suzana Ávila informou que o grupo de Automotiva não possui indicações. 51 

Prof. Daniel Muñoz informou que o grupo de Eletrônica indica Lourdes Brasil para Progressão 52 

Professor Titular. Prof. André Barros não participou da reunião, mas indicou Fabrício Braz para CCD 53 

e Rejane Figueiredo para Progressão Professor Titular. Em votação: CAD: prof. OLEXIY se mantém; 54 

CCD: indicados professores Fernando Scardua, Sandra Faleiros, Fabrício Braz e Domenico Simone. 55 

Prof. Eberth pediu explicações sobre as atribuições do membro da FGA na CCD. Foi esclarecido que 56 

lá serão apresentados processos sobre carreira docente que não são contemplados na Resolução 179. 57 

Colocado em votação, Fernando Scardua 07 votos, Sandra Faleiros 0 votos, Fabrício Braz 02 votos e 58 

Domenico Simone 04 votos. Prof. Fernando Scárdua foi votado para ser representante da CCD; CAC: 59 

prof. Paolo Gessini pela maioria de votos, com 04 abstenções; Comissão Pontuação para Progressão 60 

para Professor Titular: Indicadas as professoras Rejane Figueiredo, Maria Del Pillar Falla e Lourdes 61 

Brasil. Automotiva irá verificar na próxima reunião e Engenharias não possui indicação.  Prof. 62 

Augusto Brasil contextualizou a necessidade de formar essa Comissão, informando que, à exemplo da 63 

pontuação para professor Associado, o CEPE determinou a pontuação mínima para professor Titular e 64 

necessita de Comissão das Unidades para avaliar pontuação específica e os pedidos. A FGA está 65 

antecipando a composição desta Comissão pois foi pedido feito pelo Prof. Fernando Scárdua, porém o 66 
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primeiro pedido para Titular deverá ser recebido em, no mínimo, 04 anos. Essa comissão não irá 67 

avaliar os processos, já que para tal será constituída uma Banca. Houve discussão sobre a necessidade 68 

de deliberar o assunto nesse momento, apesar de ser prudente continuar pautando o assunto. Prof. 69 

Augusto Brasil sugere encaminhar esse assunto para o próximo semestre. ITEM 04) Suplente 70 

Representantes de Professores Engenharia Aeroespacial no Conselho; Prof. Artem Andrianov solicita 71 

homologar o prof. Olexiy Shynkarenko como membro suplente de Engenharia Aeroespacial no 72 

Conselho. Aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 05) Ata 137 Conselho Presencial.  Nilson 73 

Eduardo falou sobre o seu pedido de vistas da reunião virtual e disse que um dos tópicos já foi sanado, 74 

porém outra alteração seria referente a ausência de detalhes do relato de discussão ocorrida em 75 

Reunião que ele acha prudente constar em ata. Prof. Augusto Brasil informou que procedimento de 76 

praxe é que as modificações de manifestação de cada Conselheiro seja em relação a sua própria fala, 77 

tanto para adição ou exclusão. Ata não é um jornal. Nilson Eduardo questionou se itens de pauta 78 

podem ser revistos pelo Conselho a qualquer momento. Prof. Brasil disse que tudo pode ser 79 

rediscutido e mencionou que o que mais importa na ata é a decisão sobre o item de pauta e não a 80 

necessariamente os detalhes da discussão. Prof. Sandro Haddad sugere diminuir os detalhamentos das 81 

discussões nas atas e, a exemplo de Conselhos Superiores, fazer uma ata mais sucinta. Prof. Eberth 82 

Correa pede outra alteração na ata: onde se lê “A proposta é reativar”, leia-se “A proposta seria 83 

reativar”, na linha 117. O encaminhamento é aprovar as atas e realizar as alterações do prof. Eberth e 84 

de Nilson Eduardo, que será encaminhada posteriormente. Colocado em votação, aprovado pela 85 

maioria com 04 abstenções. ITEM 06) Encaminhamento de avaliação de viabilidade orçamentária 86 

para contratação de estagiários. Prof. Augusto Brasil contextualizou o pedido e disse que esse assunto 87 

é derivado de solicitação feita pelos técnicos administrativos da FGA, por conta do corte de 88 

estagiários. Ele informou que, por conta do corte de orçamento da Reitoria, os custos de estagiários 89 

seriam pagos pelas Unidades. A FGA não tinha reservado nenhum orçamento para esse fim e, 90 

portanto, os estagiários seriam cortados. Prof. Brasil simulou, com um exercício de viabilidade, o custo 91 

dos estagiários para Unidade. O custo aproxima R$ 77mil para matriz, levando em conta o custo do 92 

estagiário de nível superior. Nilson Eduardo disse que conversou com o GP/FGA e detalhou o salário 93 

dos estagiários, informando que o valor repassado pelo DGP está equivocado. Prof. Brasil informou 94 

que é possível o custeio. Houve discussão sobre processo de compras e liberação de recursos pelo 95 

Governo. Prof. Nilton Silva sugere "zerar" o número de estagiários e fazer um levantamento com a 96 

necessidade de cada setor. O documento encaminhado pelos técnicos administrativos foi discutido. 97 

Prof. Daniel Munõz mencionou o corte dos terceirizados. Prof. Josiane Aguiar disse que não gostou do 98 

tom de ameaça do documento encaminhado pelos técnicos e pede que seja enviado um pedido de 99 
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desculpas ao Conselho. Nilson Eduardo respondeu a todos os questionamentos levantados pelos 100 

Conselheiros. Prof. Eberth Correa sugere que os cursos discutam sobre esse assunto tendo vista o 101 

prazo curto e, após resposta dos cursos, dar autonomia à Direção para que dê o andamento necessário. 102 

Existem 02 encaminhamentos: 1) O Conselho dá autonomia para a Direção indicar o valor e aplicá-lo; 103 

2) Constrói-se uma Comissão formada pelo Conselho, que irá determinar valores. Prof. Eberth disse 104 

que o Tronco Comum dispõe os 11% para os estagiários.  Prof. Brasil disse que, independente da 105 

emergência, será montada uma Comissão que irá desenvolver plano para dimensionamento dos 106 

estagiários. Prof. Sandro Haddad, Nilson Eduardo, Prof. Jhon Nero e Prof. Paula Meyer farão parte da 107 

Comissão. O Conselho decidiu que  parte do orçamento da FGA será destinado ao pagamento de 108 

contratos de estagiários, com as seguintes condições: 1)Um percentual de 10% da Matriz e PDI será 109 

destinado aos contratos dos estagiários; 2) Atualmente a Faculdade tem disponível 25% de sua Matriz 110 

e PDI para execução e, portanto, somente poderá ser comprometido orçamento nesta mesma 111 

proporção; 3) Em primeira fase, a partir do mês de Junho, por ocasião do prazo de encerramento dos 112 

contratos, foi destinado orçamento emergencial para assegurar o contrato de 1 (um) estagiário, 113 

representando os 25% do executáveis do PDI; 4) O GP da FGA definirá qual contrato será mantido e 114 

qual setor prioritário receberá o estagiário nessa primeira fase, em comum acordo com os técnicos; 115 

5) Em segunda fase, a comissão já estabelecida pelo conselho, fará o dimensionamento do montante de 116 

mais estagiários a serem contratados, mediante as possibilidades com os recursos disponíveis ao longo 117 

do ano; 6) A comissão realizará um estudo em cada setor da FGA, das atividades desenvolvidas pelos 118 

estagiários, os horários e levantamento de critérios para elaboração do plano de trabalho dos 119 

estagiários. Tais critérios, com os respectivos desempenhos, serão avaliados para as melhorias das 120 

futuras contratações de estagiários na FGA. ITEM 07) Homologação Ad Referendum afastamento 121 

internacional JungPyo Lee para Korea Aerospace University/Korea entre 31.05.2018 a 12.06.2018. 122 

Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  ITEM 08) Afastamento para 123 

pós doutorado prof. André Barros de Sales. Prof. Augusto Brasil leu o parecer realizado pela prof. 124 

Paula Meyer. O afastamento será no período de 20 de 30 agosto de 2018 a 07 de dezembro de 2018 125 

para a realização de estudos de pós doutoramento na 31 Universidad Politecnica de Madrid. A 126 

coordenação geral é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. A reunião 127 

se encerrou dezesseis horas e trinta e seis minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, 128 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Conselho. 129 

 130 

          Fernanda Rosa Leite                             Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    131 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 132 


