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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA  REUNIÃO DO CONSELHO 1 

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

de junho 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 Gonçalves Noleto (Coord. de energia), Artem Andrianov 6 

(Coordenador eng. aeroespacial), André Barros de Sales (Coordenador de Eng. Software), Evandro 7 

Leonardo Silva Teixeira (Represent. de Prof. Eng. Automotiva), Daniel Maurício Muñoz Arboleda 8 

(Coord. Eng. Eletrônica), Eberth de Almeida Correa (Repres. Tronco Comum), Luciano Emídio Neves 9 

da Fonseca (Represent. de Prof. eletrônica), Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coord. de Extensão), 10 

Loana Nunes Velasco (sup. rep. prof. Energia) e Adevanei de Sant´Anna Barreto (sup. rep. técnicos). 11 

Estiveram ausentes Suzana Moreira Àvila (Coordenador de automotiva), Sérgio Henrique da S. 12 

Carneiro (Represent. Prof. eng. aeroespacial), Fernando Paiva Scardua (Repres. Eng. Energia), 13 

Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC), Jhon Nero Vaz Goulart 14 

(Rep. pós-graduação), Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software), Nilson Eduardo Ferreira ( Rep. 15 

Técnicos Adm.) e Laís Almeida Nunes (Presidente do Diretório Acadêmico).  INFORMES: 01) Prof. 16 

Augusto Brasil informou que o Conselho pediu retratação dos servidores técnicos, em referência ao 17 

documento enviado aos Conselheiros que tratou da dispensa dos estagiários, e leu a carta de 18 

justificativa enviada à Direção. Prof. Sandro Haddad informou que foi decidido em reunião com os 19 

técnicos representantes de cada área, que o estagiário do CPD tem o perfil para contribuir com os 20 

diversos setores, tendo vista que a FGA terá apenas 01 estagiário. 02) Prof. Augusto Brasil informou 21 

que recebeu uma solicitação da INFRA para colaboração técnica de elaboração de projeto dos 22 

professores Jorge Andres Cormane, Alex Reis e Loana Nunes Velasco. Eles já estão trabalhando há 23 

algum tempo nessa colaboração. A instalação de painéis solares no prédio da UAC da FGA é o projeto 24 

piloto. A INFRA solicitou que esse projeto seja estendido para os outros prédios da UNB. 03) 25 

Manutenção do contrato de estágio de João Lucas Barbosa. Prof. Augusto Brasil leu o formulário 26 

referente à manutenção do contrato de estágio e disse que ele é nível superior, 30h e seu contrato é 27 

entre 01.06 a 31.12.2018. O orçamento já foi comprometido para esse contrato. 04) Orçamento. Prof. 28 

Augusto Brasil projetou o orçamento atual da FGA. Ele mostrou o que cada curso já gastou e informou 29 

que o custo com estagiário sairá da matriz. Disse que muitos cursos já empenharam mais do que 30 

possuem. Houve discussão sobre os gastos de cada curso. Após discussão, prof. Daniel Muñoz sugere 31 

criar um Manual para o Coordenador. Prof. Sandro Haddad mencionou que os gastos extras dos cursos 32 

poderão sair dos insumos básicos e que por isso algumas manutenções essenciais poderão ser afetadas. 33 
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Prof. Paula Meyer mencionou locação de espaços. Pedido de inclusão de pauta: Apresentação 34 

Relatório Comissão LDTEA, revisão de item do regulamento de afastamento docente. Colocado em 35 

votação, aprovado por unanimidade. Respeitando a proposta do prof. Eberth e os itens de pauta, o 36 

primeiro item será referente ao regulamento de afastamento docente. ITEM 01) Prof. Eberth Correa 37 

solicitou alteração do texto do Regulamento de Afastamento para que o pedido dos docentes seja 38 

realizado no semestre anterior a saída. Prof. Luciano Fonseca sugere que o pedido seja feito antes da 39 

publicação da lista de oferta do próximo semestre. O encaminhamento é que se mude a regra interna, 40 

capitulo 03, artigo 04º, sendo que o docente deverá fazer a solicitação até a aprovação da lista de oferta 41 

do semestre que o professor irá se afastar. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  ITEM 42 

02) Licença capacitação da prof.ª Josiane do Socorro Aguiar de Souza, matrícula 1034634, para 43 

realizar o curso de Gestão de Pedagogia de Projetos na UNB de 20/08/2018 a 20/11/2018. Prof. 44 

Luciano Noleto leu o parecer feito a respeito do pedido, informando que foi contratada uma professora 45 

voluntária para cobrir a carga horária da prof. Josiane durante o tempo afastada.  O parecer é favorável. 46 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  ITEM 03) Licença capacitação Marcelo Bento da 47 

Silva, matrícula 1047957, para realizar o curso de Gestão Ambiental na UNB de 20/08 a 20/11/2018. 48 

Prof. Luciano Noleto leu o parecer realizado e disse ser favorável ao pedido. Não houve discussão. 49 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 04) Licença capacitação 50 

Ricardo Matos Chaim, matrícula 1027701, para realizar Intercâmbio e Estágio Docente junto à 51 

Universidade de Palermo. Prof. Paula Meyer leu o parecer realizado e disse que ela e o prof. Luiz 52 

Laranjeira serão seus substitutos na sua ausência. O tempo da licença é de 20.08 a 20.11.2018. 53 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 05) Apresentação do Relatório do prédio 54 

LDTEA. Prof. Sandro Haddad projetou as condições de contorno e disse que haverá salas de reunião 55 

comum em todos os andares; área para processo de fabricação; áreas equivalentes para as Engenharias; 56 

saída da aeroespacial do LAB Física (tronco comum); criação de área para PI, PI2 e TCC; montagens 57 

de grupos de fabricação. Caso seja construído outro prédio, essas áreas poderão ser remanejadas. Ele 58 

informou a metragem total divida pelos cursos, sendo que Engenharia Aeroespacial terá 294,2m², 59 

Engenharia Automotiva 308,92m², Engenharia Eletrônica 313m², Engenharia de Energia 312m², 60 

Engenharia de Software 322,6m², Àrea Comum 167,1m² e Pós Graduação com 154,22m². Prof. Sandro 61 

projetou a distribuição dessas metragens na planta do prédio LDTEA e explicou o porquê da locação 62 

de alguns equipamentos. Houve discussão sobre o galpão. Houve discussão sobre o que foi 63 

apresentado no grupo de Engenharia Aeroespacial e o que está sendo apresentado nesta reunião, 64 

referente ao segundo pavimento do prédio. Colocado em votação, o relatório foi aprovado por 65 

unanimidade. A reunião se encerrou às dezessete horas e vinte e nove minutos. Eu, Fernanda Rosa 66 
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Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e 67 

pelo Presidente do Conselho. 68 

 69 
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           Fernanda Rosa Leite                             Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    72 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 73 

 74 


