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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

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

mês de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta e quatro minutos. Estiveram presentes 3 

os seguintes membros: Augusto César de Mendonça Brasil (Presidente do Conselho), Sandro Augusto 4 

Pavlik Haddad (vice-diretor), Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral de graduação), Daniel 5 

Maurício Muñoz Arboleda (Coordenador de Eletrônica), Evandro Leonardo Silva (Represent. Prof. 6 

Eng. Automotiva), Loana Nunes Velasco (Repres. Prof. Eng. Energia), Luciano Gonçalves Noleto 7 

(Coordenador de energia), Artem Andrianov (Coordenador eng. Aeroespacial), Suzana Moreira Àvila 8 

(Coordenadora de automotiva), Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software), Sérgio Henrique da S. 9 

Carneiro (Represent. Prof. Eng. Aeroespacial),  Tais Calliero Tognetti (Coordenadora tronco comum), 10 

Loana Nunes Velasco ( suplente Represent. Prof. Eng. Energia), Marcus Vinicius Chaffim Costa 11 

(Represent. Prof. Eng. Eletrônica), Nilson Eduardo Ferreira (Rep. Técnicos Adm.) e Samara Cristina 12 

S. dos Santos (rep. Diretório Acadêmico). Estiveram ausentes: Antônio César P. Brasil Júnior (FT), 13 

Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC), Fernando William Cruz (coordenador de eng. Software), Jhon 14 

Nero Vaz Goulart (Rep. pós-graduação), Eberth de Almeida Correa (Repres. Tronco Comum), Laís 15 

Almeida Nunes (Presidente do Diretório Acadêmico). INFORMES 01) Prof. Augusto Brasil informou 16 

que o Prof. Felix Carbajal fez uma horta, via projeto PIBIC, na área do Campus, atrás dos contêineres, 17 

conforme SEI 23106.107293/2018-18. 02) Prof. Augusto Brasil passou informe da reunião da CAC, 18 

através do Prof. Paolo Gessini, representante da FGA, sobre a solicitação de  manifestação das 19 

Unidades quanto ao Plano de Responsabilidade e Ética da UnB. Ele informou que existe proposta de 20 

Resolução e encaminhou email aos Conselheiros para que solicitem contribuição das respectivas áreas. 21 

03) Prof. Luciano Noleto repassou os informes da reunião do CEPE:  Bolsas de pós doutoramento 22 

FAP-DF. Ele disse que o DPG está em negociação com a FAP-DF para que o professor receba 23 

diretamente pelo Projeto e não o programa. 04) Relatório de Desempenho Docente:  Por adequação de 24 

sistema, ainda não existe um relatório instantâneo e esses relatórios são emitidos com atraso. O DEG 25 

está trabalhando nesse sistema para que as atualizações do relatório seja imediato. A previsão é que no 26 

próximo semestre já esteja atualizado. O DEG vai marcar uma reunião com os coordenadores para 27 

instrução de utilização do sistema. 05) Visita da Decana DPI: Ele informou que existem Unidades que 28 

tem mais de 200 equipamentos sem patrimônio registrado e isso pode acarretar na não aceitação de 29 

projetos pelo CPNQ. 06) Nilson Eduardo informou que já existem ativos de rede. Não estão em 30 

processo de troca, mas aceitou transferir para o seu patrimônio 34 switches/GB para deixar o novo 31 

prédio funcional, no que diz respeito a rede. Assim que o prédio for liberado, já ficará ativo. 07) 32 

Confraternização de final de ano. Nilson Eduardo informou que encerrou o período de adesão, mas que 33 
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os futuros interessados procurem a Comissão para verificar casos de inclusão excepcionais. 07) 34 

Samara Cristina dos Santos é a nova presidente do Diretório Acadêmico. O conselheiro de Engenharia 35 

Automotiva do DA é Patrick Thomas. Laís Almeida continua no Diretório como membro honorário. 36 

08) Apresentação das atividades previstas pela Comissão de Qualidade de Vida e Saúde Mental. Prof. 37 

Paula Meyer informou que uma Comissão havia sido criada e na época, o prof. André Barros, 38 

presidente, não estava licenciado. O ato de Composição da Comissão deverá ser refeito, com prof. 39 

Wander Cleber como presidente e inclusão da aluna Samara Cristina(DA). Ela apresentou em slides as 40 

atividades previstas para 2018/2: Ação mais forte de casos que não chegam ao SOU; Oficina Setembro 41 

Amarelo; Palestras na FGA para discentes e docentes da área de saúde  com temáticas voltadas a 42 

qualidade de vida e saúde mental; oferecimento da disciplina Felicidade no Campus FGA; Atuação 43 

sincronizada com as entidades estudantis da FGA, juntamente com o DAENG, com intuito de atender 44 

e encaminhar os casos ao SOU e ao Centro de Atendimento Psicológico do Campus Darcy; e Roda de 45 

Conversas com docentes e discentes da FGA sobre os problemas relativos a saúde mental. Ela 46 

informou que na quarta-feira, 19.09.2018, as 11h45, no saguão da entrada do prédio UAC, farão uma 47 

oficina em que todos farão um mural com desejos e dificuldades. Entregarão corações amarelos e farão 48 

abraço simbólico. A Comissão se reunirá mensalmente. 09) Atividades das áreas administrativas e 49 

técnicas da FGA. Prof. Paula Meyer informou que foi formada uma Comissão, por conta da 50 

diminuição do quadro de estagiários e que esta Comissão trataria de redivisão das tarefas entre as 10 51 

áreas técnicas da FGA. A distribuição foi motivada pela nova composição de estagiários e servidores. 52 

As áreas que mais sofreram redistribuição de tarefas foram Coordenação, Secretaria e CPD, que agora 53 

engloba parte de guarda de equipamentos utilizados em salas de aulas. Ela informou que a Secretaria 54 

cuidava do mapa de salas, mas agora esse trabalho é concentrado na Coordenação, sendo que é 55 

necessário preencher um formulário para reserva de sala. Ela informou que a servidora Fabiane Pereira 56 

saiu da Pós-Graduação e foi para Coordenação. Nilson Eduardo informou que o estagiário é volante e 57 

está trabalhando em todas as 10 áreas apresentadas pela professora. Ele está atendendo bem as 58 

necessidades. Prof. Augusto Brasil questionou a hierarquia do SPS e sua função. Prof. Paula disse que 59 

tem um cronograma institucional para auxilio de alunos sem condições socioeconômicas. Prof. Sandro 60 

informou quais as atribuições da Comissão dos estagiários. Ele também falou sobre as visitas da CGU. 61 

Probabilidade de aumento de mais 1 estagiário para o ano que vem, a depender do que for decidido 62 

pela Comissão. Prof. Luciano Noleto falou que mencionaram a visita da CGU no CEPE. A Reitoria 63 

está reorganizando seus setores, por conta dessa visita. A Comissão já está bem organizada e está 64 

preparando um documento oficial para apresentar ao Conselho. Prof. Paula disse que nessa câmara 65 

estão buscando otimizar os problemas acadêmicos e administrativos. Cada setor mandou suas 66 
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atribuições e prof. Paula resumiu de maneira geral as funções de cada setor. Alguns setores da FGA 67 

têm chefia no Darcy, mas precisam atender as demandas da FGA. Mencionaram a enfermaria e a pós-68 

graduação. Houve discussão sobre qual é a parte administrativa da Unidade e o que seria pós-69 

graduação e pesquisa. Prof. Evandro Teixeira levantou a questão das atribuições estarem constantes no 70 

Regimento Interno da FGA. Alguns setores devem ser formalizados, mas as atribuições não precisam 71 

constar no Regimento. Solicitação de inclusão de pauta: Licença Capacitação Prof. André Barros; 72 

Pedidos de vistas reunião virtual ata 143 do Conselho; Representantes CEG, CAO e CEX e 73 

Coordenador de Extensão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 01) Licença 74 

Capacitação do prof. André Barros. Não será votada por não falta de relator presente. ITEM 02) 75 

Aprovação da ata 143 de Conselho – pedido de vistas da reunião virtual. Prof. Marcus Chaffim pediu 76 

vistas por constar um equívoco no comparecimento ou ausência no início da ata do prof. Daniel 77 

Muñoz. Já foi corrigido. Ata colocada em votação, aprovada por unanimidade. ITEM 03) 78 

Representares CEG. CAO, CEPE, CEX e Coordenador de Extensão. Prof. Luciano Noleto informou 79 

que o grupo de Energia não apresentou interessados em representar o CEG e CAO, porém o prof. Rudi 80 

Henri Van Els se interessou em representar CEX e ser Coordenador de Extensão. Prof. Evandro 81 

Teixeira se candidatou a ser membro titular do Conselho no CEPE. Não houve discussão, aprovado 82 

por unanimidade. Prof. Loana Nunes se candidata a ser membro suplente do Conselho no CEPE. 83 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Prof. Artem Andrianov informou que houve 84 

interesse do prof. Cristian Venditozzi para membro na CEG. Não houve discussão. Colocado em 85 

votação, aprovado por unanimidade. Ele também informou que o prof. Domenico Simone mostrou 86 

interesse em ser membro da CAO. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por 87 

unanimidade. Encaminhar o Prof. Rud    i Els como Coordenador de Extensão e, portanto, 88 

representante da CEX, e manter o prof. Euler Vilhena como suplente. Não houve discussão. Colocado 89 

em votação, aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada às quatorze horas e vinte minutos. Eu, 90 

Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será 91 

subscrita por mim e pelo Presidente do Conselho. 92 
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            Fernanda Rosa Leite                               Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    95 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 96 
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