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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA  REUNIÃO DO CONSELHO 1 

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

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

seguintes membros: Augusto César de Mendonça Brasil (Presidente do Conselho), Tais Calliero 4 

Tognetti (Coordenadora tronco comum), Daniel Maurício Muñoz Arboleda (Coord. Eng. Eletrônica), 5 

Luciano Gonçalves Noleto (Coord. de energia), Artem Andrianov (Coordenador eng. aeroespacial), 6 

Fernando William Cruz (Coordenador de Eng. Software), Evandro Leonardo Silva Teixeira 7 

(Represent. de Prof. Eng. Automotiva), Eberth de Almeida Correa (Repres. Tronco Comum), Olexiy 8 

Shinkarenko (Sup. Rep. Prof. eng. aeroespacial), Loana Nunes Velasco (Representante. Eng. Energia), 9 

Marcus Vinicius Chaffim( Suplente Rep. de Prof. eletrônica), Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. 10 

Software) e Samara Cristina Silva dos Santos(Diretório Acadêmico). Estiveram ausentes: Sandro 11 

Augusto Pavlik Haddad (vice-diretor), Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral de graduação), 12 

Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC), Suzana Moreira Àvila 13 

(Coordenador de automotiva), Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coord. de Extensão), Jhon Nero 14 

Vaz Goulart (Rep. pós-graduação), Nilson Eduardo Ferreira ( Rep. Técnicos Adm.) e Laís Almeida 15 

Nunes (Presidente do Diretório Acadêmico).  INFORMES: 01) Seleção de representantes FGA na 16 

CAO. Prof. Augusto Brasil solicita que os coordenadores consultem as áreas para verificação de 17 

interesse em representar a FGA na CAO - Comissão de Acompanhamento e Orientação. O titular era o 18 

prof. Luis Filomeno Jesus e as reuniões são quinzenais, nas segundas à tarde. 02) Programação da 19 

Semana Universitária. A palavra foi passada para a prof. Himilsys Gonzáles, que informou que está a 20 

frente da organização, devido ao afastamento da prof. Josiane Socorro, antes Coordenadora. Ela disse 21 

que a Semana será dividida entre visitas à escolas e o Encontro de Ciência e Tecnologia. Ela projetou a 22 

programação diária e como serão utilizados os recursos recebidos. Ela informou que 29 de agosto é a 23 

data limite de envio dos trabalhos científicos. Dado o afastamento da prof. Josiane, a FGA se encontra 24 

sem Coordenador de Extensão e representante na CEX, que tem a representação interina do prof. Euler 25 

Vilhena, por ser suplente. Prof. Augusto Brasil pede que apresentem às áreas a verificação de interesse 26 

em assumir a Coordenação de Extensão da FGA. 03) Seleção de representantes FGA na CEPE. Prof. 27 

Augusto Brasil informou que o prof. Luciano Fonseca era o representante de Conselho da FGA no 28 

CEPE, porém ele se afastou para pós doutorado. Ele informou que as reuniões são realizadas toda 29 

última quinta feira do mês.  A representação deve ser apenas de membros do Conselho. Seleção de 30 

representantes FGA na CEG. Prof. Augusto Brasil informou que o representante era o prof. Leonardo 31 

Aguayo e seu mandato se encerra dia 01 de setembro. As reuniões são nas terças a tarde. A solicitação 32 

será encaminhada para os grupos para verificação de interesse.  05)Prof. Daniel Muñoz informou que o 33 
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prof. Fabiano Soares solicita solução de problema para ligar os projetores no inicio das da primeira 34 

aula do dia. Esse projeto necessita de controle remoto e o mesmo fica com o CPD. A aula inicia às 35 

08h, mas nesse horário, não encontra ninguém no setor responsável e a aula atrasa 30 minutos. Prof. 36 

Augusto Brasil disse que esse é um problema administrativo e que os coordenadores podem resolver 37 

essa situação. 06) Samara Cristina (Diretório Acadêmico) informou que os Conselheiros de cursos 38 

DAENG atuam no diretório, representando cada curso. No semestre passado foram votados os 39 

seguintes nomes: Engenharia Aeroespacial Milena Rodrigues Gomes; Engenharia Eletrônica 40 

Alexandre Jose da Silva Junior; Engenharia de Energia Renan Gladson Souza da Cruz;  Engenharia de 41 

Software Halê Valente da Silva; Engenharia Automotiva ainda não houve decisão.  07)Prof. Luciano 42 

Noleto informou que na última reuniões do CEPE, os representantes de Exatas e de Artes 43 

parabenizaram a FGA pela disciplina "Felicidade". Ele informou também que foi aprovado o 44 

calendário 1-2019 e que o novo PPC da Energia já foi recebido pelo CEPE e está com o relator para 45 

análise.  08) Prof. Fernando Cruz na verdade fez uma solicitação de esclarecimento quanto ao pedido 46 

de direcionamento dos recursos FAE para o grupo de Engenharia de Software. Prof. Augusto Brasil 47 

disse que o Conselho é quem determina a partição dos custos indiretos. Não existe divisão 48 

departamental na FGA e o Conselho que separa o recurso disponibilizado para a Unidade. Orçamento 49 

deve ser aprovado anualmente pelo Conselho, não sendo uma decisão da Direção. É necessário fazer 50 

um balanço dos recursos utilizados. Prof. Brasil informou a Circular 001 DAF/DPO/DPI, SEI 51 

23106.091417/2018-28, sobre o fechamento do calendário de compras de 2018. Após os informes, 52 

houve pedido de inclusão de pauta: Renovação do pedido de afastamento para doutorado prof. George 53 

Marsicano; homologação de representantes da Engenharia de Energia no Conselho; Aprovação de 54 

parecer de relatório final de estágio probatório prof. Loana Velasco. Prof. Luciano Noleto sugere 55 

aprovar o segundo item de pauta em bloco(aprovação de representantes no Conselho). Itens colocados 56 

em votação, aprovados pela maioria com 01 abstenção. Aprovar em bloco os representantes dos cursos 57 

de Engenharia de Energia e de Eletrônica, colocado em votação e aprovado por unanimidade. ITEM 58 

01) Representante de Engenharia Eletrônica no Conselho. Prof. Daniel Muñoz informou que o Prof. 59 

Marcus Vinicius Chaffim será o titular e prof. Giancarlo Santili será o suplente. Colocado em votação, 60 

aprovado por unanimidade. Representante de Engenharia de Energia no Conselho. Prof. Luciano 61 

Noleto informou que a prof. Loana Velasco será a titular e o prof.  Jorge Cormane será o suplente. 62 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 02) Substituição do Coordenador de estágio 63 

de Engenharia Eletrônica. Prof. Daniel Muñoz informou que o  prof. Henrique Menegaz, que estava na 64 

coordenação desde 2017, pediu para ser substituído por motivos pessoais. Em reunião de área, o  Prof. 65 

Roberto Baptista se interessou na posição e foi aprovado. Colocado em votação, aprovado por 66 
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unanimidade. ITEM 03) Solicitação de substituição de Coordenação em projetos, Coordenação da 67 

extensão e da Semana Universitária solicitado pela prof. Josiane Socorro. Segundo o parecer enviado, 68 

a prof. Josiane Socorro justifica a substituição por estar em licença capacitação, de 03 meses de 69 

duração. Ela informa que a Prof. Maria Vitória Duarte a substituirá como coordenadora dos seguintes 70 

projetos de Extensão: Clube de Ciência Feminino Recluso, edital DEX; SOS TUTORIA, edital DEG; 71 

Metodologia Para Avaliação de Responsabilidade Socioambiental de Pequenas Centrais Hidrelétricas, 72 

edital PROIC; Clube de Ciências: definição voltada a iniciação cientifica, edital FLUEX, e Pandoras 73 

da Energia Hidrocinéticas do Cerrado, edital FLUEX. O pedido da prof. Josiane também pede 74 

substituição de representante da FGA na Câmara de Extensão e na coordenação de extensão da FGA. 75 

Prof. Augusto Brasil pede que os representantes de áreas verifiquem interesse de representação.  No 76 

pedido, ela informa a composição da Comissão organizadora da Semana Universitária, que conta com 77 

os professores Himilsys Gonzales, Eneida Gonzales, Mariana Bernardes e Roberto Baptista. A 78 

Comissão já possui ato de nomeação. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) 79 

Homologação de férias fora de prazo da prof. Tais Calliero Tognetti, matrícula 1062913. Prof. Tais 80 

informou que precisa realizar procedimentos de saúde e marcou férias para a Semana Universitária. 81 

Prof. Augusto Brasil informou quais  procedimentos que devem ser realizados para essa solicitação. 82 

Ele mencionou o pedido de férias fora do prazo do prof. Jorge Cormane, para a tratar de assuntos de 83 

saúde da família. O encaminhamento é aprovar o pedido de férias fora do prazo da Prof. Tais e 84 

homologar o ad referendum do pedido de férias fora do prazo do prof. Jorge. Colocado em votação, 85 

aprovado por unanimidade. ITEM 05) Relatório Final de Estágio Probatório prof. Renato Coral 86 

Sampaio, matrícula 1080822. O parecer foi lido pelo prof. Fernando William. A comissão foi formada 87 

pelos professores Henrique Menegaz, Fernando William e Leandro Cardoso, favoráveis ao pedido. 88 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 06) Afastamento Pós 89 

Doutorado prof. Juliana Petrocchi Rodrigues, matrícula 1044630. Prof. Luciano Noleto informou que o 90 

pedido foi aprovado em área. O afastamento será entre 01.2019 e 01.2020, em Lisboa/Portugal. O 91 

parecer é favorável, porém não tem substitutos indicados. A contratação de professor substituto ainda 92 

será avaliada. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 07) Apreciação  da solicitação 93 

da Associação Atlética das Engenharias da FGA. Prof. Augusto Brasil leu o pedido do aluno Halê 94 

Silva referente a sala remanescente localizada no MESP para utilização da AAE. Era a loja destinada 95 

para a Reprografia, que ainda aguarda licitação. Prof. Augusto Brasil informou que mesmo que não 96 

exista empresa interessada em ocupar o espaço, é necessário esperar o processo de licitação terminar. 97 

Samara (Diretório Acadêmico) disse que existem outras equipes de competição que estão atuando a 98 

mais tempo e que usariam melhor o espaço. Ela solicita que seja encaminhado um aviso informando 99 
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do fechamento do contêiner do DA, que não pode ser utilizado por problemas com o piso. O 100 

encaminhamento é informar a equipe que espaço não poderá ser cedido, por enquanto.  Não será 101 

necessário colocar em votação. Não poderão ceder a área por conta da licitação em andamento e por 102 

existir uma lista de prioridade de utilização pelo Diretório Acadêmico. ITEM 08) Plano de trabalho do 103 

prof. William Reis. Retirado de pauta, pois o pedido estava incompleto e o processo devolvido para 104 

adequações. ITEM 09) Renovação do Projeto Toledo Prof. Sandro Haddad. Ele será disponibilizado 105 

para conhecimento na reunião virtual, pois o parecer está incompleto. Os itens Renovação do Projeto 106 

Toledo, Projeto Clamper, Projeto RPS e o plano de trabalho do prof. William Reis serão apreciados na 107 

reunião virtual de segunda-feira, 03/09. ITEM 10) Renovação de afastamento para doutorado do prof. 108 

George Marsicano Correa, matrícula 1055011. Prof. Fernando William leu o parecer realizado pelo 109 

prof. André Lanna, que informa progresso de estudos e indica os professores Wander Pereira e André 110 

Lanna como substitutos. O parecer é favorável a renovação, que se dará entre 02.03.2019 a 111 

01.03.2020. Prof. Eberth Correa explicou qual o procedimento para pedido de renovação de 112 

afastamentos. Houve discussão sobre a quantidade de créditos dos professores substitutos. Parecer 113 

colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 11) Relatório final de estágio 114 

probatório da prof. Loana Nunes Velasco, matrícula 1078429. O parecer foi realizado pelos 115 

professores Gilmar Beserra, Maria Vitória Duarte e Cristian Venditozzi.  Prof. Luciano Noleto leu o 116 

parecer favorável ao pedido. Houve discussão sobre o atraso na apreciação do pedido e o histórico do 117 

processo SEI foi lido na reunião. Parecer colocado em votação, aprovado por unanimidade. A reunião 118 

se encerrou às dezesseis horas e cinquenta minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, 119 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Conselho. 120 
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           Fernanda Rosa Leite                             Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    124 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 125 
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