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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA  REUNIÃO DO CONSELHO 1 

PRESENCIAL DA FACULDADE UnB GAMA (CF/FGA), realizada aos dezoito 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), Suzana 7 

Moreira Àvila (Coordenador de automotiva), Evandro Leonardo Silva Teixeira (Represent. de Prof. 8 

Eng. Automotiva), Eberth de Almeida Correa (Repres. Tronco Comum), Sérgio Henrique da S. 9 

Carneiro (Represent. Prof. eng. aeroespacial), Fernando Paiva Scardua (Repres. Eng. Energia), 10 

Luciano Emídio Neves da Fonseca (Represent. de Prof. eletrônica), Josiane do Socorro Aguiar de 11 

Souza (Coord. de Extensão), Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software), Nilson Eduardo Ferreira 12 

( Rep. Técnicos Adm.) e Samara Cristina Silva dos Santos(Diretório Acadêmico). Estiveram ausentes: 13 

Daniel Maurício Muñoz Arboleda (Coord. Eng. Eletrônica - justificado), Antônio César P. Brasil 14 

Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC), Jhon Nero Vaz Goulart (Rep. pós-graduação -15 

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

Augusto Brasil iniciou os informes falando que a Reitoria, através do DGP, publicou novas regras para 17 

afastamento. A nova regulamentação foi encaminhada para os Coordenadores. Ele disse que a regra 18 

para afastamentos internacionais de curta duração não necessitam mais da aprovação do Conselho. As 19 

regras para Pós-doutorado, Doutorado, Licença Capacitação continuam as mesmas. Ademais, 20 

houveram poucas mudanças. 02) Expediente de aulas nos dias de jogos do Brasil. Prof. Augusto Brasil 21 

informou que uma portaria do MPOG foi expedida para vários Ministérios e encaminhada para todos 22 

os e-mails institucionais da UnB, informando como será o funcionamento da instituição durante os 23 

jogos do Brasil na Copa. Dentro do calendário acadêmico, só haverão mais 02 jogos. 03) Prof. 24 

Augusto Brasil informou que a prof. Suélia Fleury encaminhou para ciência da Direção, o registro, 25 

homologação e criação do laboratório de Biomateriais. Ela encaminhou o processo diretamente para a 26 

DPI, que é responsável por esses trâmites. Ele disse que esse laboratório é vinculado à FGA e ao 27 

programa de pós-graduação. 04) Prof. Sandro Haddad informou que a Direção recebeu um documento 28 

da Prof.ª Rejane Figueiredo com  uma solicitação e deixa ao Conselho a decisão de inclusão ou não 29 

desse assunto como item de pauta. O documento se refere à presença de todos os membros do curso de 30 

Software durante a votação dos espaços do prédio LDTEA, especificamente na última reunião de área. 31 

Prof. Sandro mencionou qual o propósito dos representantes de cada área dentro da comissão do 32 

LDTEA. A palavra foi passada para o prof. André Barros que contextualizou o acontecido na reunião 33 
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mencionada pela professora na sua solicitação. Prof. Sandro informou que a Comissão irá se reunir 34 

para discutir essa demanda e vai requerer um espaço para os 11 professores que não foram 35 

contemplados por não estarem presentes na referida reunião; esse espaço será realocado da parte 36 

pertencente ao grupo de Engenharia de Software. A Comissão vai discutir novamente os espaços e, 37 

como o grupo não quer contemplar os outros 11 professores, fará uma nova diagramação. Prof. 38 

Augusto Brasil lembrou que o Conselho já designou Comissão para tratar do assunto espaço do prédio 39 

LDTEA e todos os professores das áreas tem que ser contemplados nas decisões. Prof. André Barros 40 

contextualizou o processo de votação da referida reunião de Software. Houve discussão sobre a 41 

condução das reuniões do grupo de Software. O encaminhamento é levar esse assunto para a Comissão 42 

e traçar diretrizes a serem tomadas na próxima reunião presencial de Conselho. Após os informes, foi 43 

solicitada a inclusão de 01 item de pauta: Afastamento pós doutorado para professora Tais Calliero 44 

Tognetti. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 01) Criação de Comissão para 45 

Proposta de Qualidade de Vida e Saúde - relator: Prof. André Barros. Ele informou que muitos alunos 46 

do curso de Engenharia de Software estão com problemas de depressão e, com os últimos casos de 47 

suicídio na UnB, crê que a situação seja grave e sugere uma atitude. A proposta da Comissão é ter 48 

iniciativas ou ações para trazer um ambiente saudável para a FGA. Prof. Augusto Brasil contextualizou 49 

quais são as atitudes que a  Universidade de Brasília está tomando, como tentativa de amenizar essas 50 

ocorrências e disse que é necessário chamar o CAEP para dar assistência as atividades dessa 51 

Comissão. Prof. André Barros informou que os seguintes professores tiveram interesse em participar 52 

da Comissão: Edson Alves, Ricardo Fragelli, Wander Pereira e André Barros. Foi sugerido adicionar 53 

os membros do SOU e DA. Compete a Comissão: Ações e eventos para melhoria da qualidade de vida 54 

e saúde na FGA. Primeira ação da comissão, apresentar proposta de atuação. Essa Comissão trará 55 

propostas de ações iniciais e propostas constantes de ações, que deverão ser primeiramente aprovadas 56 

pelo Conselho da FGA. Criação da comissão colocada em votação, aprovada por unanimidade. 57 

INFORME 05) Prof. Josiane Socorro informou sobre os editais de Extensão. Ela disse que são editais 58 

institucionais e sugeriu formação de Comissão em reunião passada. Existe urgência no inicio dos 59 

trabalhos desta Comissão por conta de encerramento de edital em julho/18. Sugere selecionar 60 

indicação pelo Colegiado Estendido. São cerca de 30 mil reais por Unidade. A Semana Universitária é 61 

em setembro e a Comissão deverá assumir toda a coordenação do evento, além de propostas e 62 

acompanhamento dos editais. Tentarão convocar pessoas para somar nesse edital. ITEM 02) 63 

Aprovação das atas 140 e 141 de Conselho. Justificar ausência Eduardo na ultima reunião. Colocada 64 

em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 03) Aprovação dos atos 32, 33 e 34. 65 

Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 04 ) 66 
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Afastamento para pós doutorado para prof. Tais Calleiro Tognetti. O parecer foi realizado pela Prof. 67 

Paula Meyer que informou que o período de afastamento é de 23.11.18 a 31.07.19 e a prof. Tais ficará 68 

lotada na Universidade de Nancy, na França, no Centro de Controle e Automação. Os professores 69 

substitutos serão Ronni Amorim e Tatiane Evangelista. A proposta do grupo é que os professores 70 

façam a substituição no final do semestre 2/2018 para que conclusão do mesmo e, para o semestre 71 

subsequente, seja contratado professor substituto. Não houve discussão. Colocado em votação, 72 

aprovado por unanimidade. A reunião se encerrou às dezesseis horas e três minutos. Eu, Fernanda 73 

Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por 74 

mim e pelo Presidente do Conselho. 75 
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           Fernanda Rosa Leite                             Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    79 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 80 
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