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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

PRESENCIAL DA FACULDADE UnB GAMA (CF/FGA), realizada no primeiro dia do mês 2 

de outubro 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), Evandro Leonardo Silva (Represent. Prof. Eng. Automotiva), Loana Nunes 5 

Velasco (Repres. Prof. Eng. Energia), Luciano Gonçalves Noleto (Coordenador de energia), Suzana 6 

Moreira Àvila (Coordenadora de automotiva), Nilton Correia da Silva (Repres. Eng. Software), Jhon 7 

Nero Vaz Goulart (Rep. pós-graduação), Sérgio Henrique da S. Carneiro (Represent. Prof. Eng. 8 

Aeroespacial),  Tais Calliero Tognetti (Coordenadora tronco comum), Loana Nunes Velasco 9 

(Represent. Prof. Eng. Energia), Marcus Vinicius Chaffim Costa (Represent. Prof. Eng. Eletrônica), 10 

Nilson Eduardo Ferreira (Rep. Técnicos Adm.) e Samara Cristina S. dos Santos (rep. Diretório 11 

Acadêmico). Estiveram ausentes: Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral 12 

Fernandes CIC), Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral de graduação - justificado), Daniel 13 

Maurício Muñoz Arboleda (Coordenador de Eletrônica - justificado), Fernando William Cruz 14 

(coordenador de eng. Software - justificado), Artem Andrianov (Coordenador eng. Aeroespacial - 15 

justificado), Samara Santos(Presidente do Diretório Acadêmico). informes: 01) Reunião DPI na FGA. 16 

Prof. Augusto Brasil informou que o DPI está visitando todas as Unidades para falar sobre os bens 17 

adquiridos através de financiamento do CNPQ nos últimos anos. Ele disse que esses bens devem ser 18 

patrimoniados e incorporados aos bens da UNB. É um pedido padrão feito pelo CNPQ para todas as 19 

Universidades do Brasil, por conta de auditorias a serem realizadas naquele órgão. Avisar aos pares 20 

sobre a necessidade de patrimoniar os bens, caso os possuam. 02) Andamento da obra do LDTEA. 21 

Prof. Augusto Brasil informou que o cronograma de obra está seguindo como previsto e a previsão de 22 

entrega ainda é para dezembro, com a impossibilidade de atender a qualquer modificação do projeto 23 

inicial. Prof. Sandro Haddad projetou a planta do projeto original constante no processo SEI e 24 

houveram questionamentos sobre a estrutura.  Cada área deverá discutir, juntamente com a Comissão a 25 

utilização dos espaços, sem mudanças estruturais. Mencionaram a entrega do galpão. Se o prédio 26 

realmente for entregue no prazo certo, a divisão de espaços já deve estar alinhada. 03) DGP. Prof. 27 

Sandro Haddad informou que o DGP procurou GP/FGA para falar sobre professores que estão em 28 

débito no estágio probatório e acabar com as pendências desses professores. Pede-se que verifiquem 29 

com os professores das áreas que estão com algum débito para que não haja prejuízo futuro para o 30 

professor. O GP tem a lista das pessoas com pendências.  04)  Prof.ª Tais Calliero informou que prof. 31 

Eberth Correa não é mais Conselheiro pelo Tronco Comum. Ainda não tem representante de 32 

professores da área. 05) Prof. Sandro Haddad relembrou aos Conselheiros do grupo de Software sobre 33 
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a  indicação de nome de professor para representar o curso na Comissão Avaliadora de Progressão 34 

Funcional. Os professores Ricardo Chaim e André Barros estão afastados e precisam ser substituídos. 35 

06) Edital FINEP de julho/2018 – Prof. Jhon Goulart relatou um evento constrangedor que ocorreu por 36 

conta do edital FINEP. Ele dirigia os processos de Engenharia deste edital, porém chamaram um 37 

professor do curso de Economia para procurar na FT alguém para dirigir os processos de Engenharia 38 

no lugar deles. Além disso, não conseguiram um equipamento por não terem espaço adequado 39 

disponível. Sugere apoiarem mais a Pós-Graduação da FGA. 07) Prof. Rudi Els disse que está de volta 40 

ao Conselho e tentará fazer com que a Extensão tenha a mesma dimensão que tinha quando a FGA foi 41 

inaugurada. Vai apostar na Extensão Tecnológica e procurar estratégias para fortalecer a extensão. Ele 42 

disse que terá uma reunião no DEX e pede que encaminhem e-mail para ele com as necessidades da 43 

Extensão. Após os informes, houve pedido de inclusão item de pauta: Processo seletivo para professor 44 

substituto para tronco comum. Colocado em votação, aprovado pela maioria, com 01 abstenção. 45 

ITEM 01) Licença capacitação prof. André Barros. Prof. Nilton Correa relatou o pedido e disse que a 46 

solicitação já foi apreciada e aprovada na área. O período de afastamento é entre 01/04 a 28/06 de 47 

2019, totalizando 90 dias. O parecer é favorável, porém, após discussão, notou-se estar incompleto. O 48 

parecer deverá ser retornado para melhor instrução. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 49 

01 abstenção.  ITEM 02) Afastamento para licença capacitação prof. Suzana Ávila. O parecer foi 50 

realizado pelo prof. Evandro Teixeira. O período de afastamento é entre 01/04 e 28/06 de 2019 para 51 

realizar curso de Francês na Aliança Francesa em Brasília. Será substituída pelos professores Maura 52 

Milfont e André Murilo. Teve aprovação na área e o parecer é favorável ao pedido. Houve discussão 53 

sobre as justificativas dos pedidos de licença capacitação, nesse caso, pela professora solicitar licença 54 

para realizar um curso de línguas na cidade de origem. Prof. Sandro Haddad levantou algumas 55 

fragilidades do processo, como o período do pedido solicitado - duração do curso (22 56 

semanas)/duração do pedido de afastamento(13 semanas) - e  falta de comprovação da duração do 57 

curso. Prof. John Goulart sugere fundamentar melhor o processo e alertar os outros cursos para que os 58 

próximos pedidos sejam melhor instruídos. Em resposta aos questionamentos levantados na discussão, 59 

prof. Evandro informou que o pré-requisito para aprovação de afastamento no Conselho é que a 60 

votação do pedido de licença seja aprovado antes da aprovação da lista de oferta do próximo semestre, 61 

e o pedido não possui comprovação de duração pela escola de línguas, pela própria escola ainda não 62 

possuir calendário aprovado; a necessidade de curso de francês se deve pela dupla diplomação entre 63 

Engenharia Automotiva e ENSIAME, que é uma Universidade Francesa. O encaminhamento é 64 

retornar o processo para nova instrução.  Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 voto 65 

contrário. ITEM 03) Aprovação Projeto de Pesquisa Análise de Projeto Veicular e Padrões de 66 
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Segurança para Viaturas Policiais FUB / PRF. O relator foi o prof. Sergio Carneiro que leu o parecer e 67 

disse que o projeto será realizado em 36 meses, com recurso de R$ 3.792.449,46, via FINATEC, com 68 

apoio de 06 professores da FGA e 01 da FT. O parecer é favorável. Colocado em votação, aprovado 69 

por unanimidade. ITEM 04) Apresentação parcial do saldo orçamentário. Prof. Augusto Brasil fez 70 

projeção de orçamento e disse que todos os meses de setembro e outubro, fazem uma análise do que a 71 

FGA recebeu de recursos e do que já foi aplicado. O professor detalhou todos os valores empenhados e 72 

a utilizar e os pedidos feitos por área e pela Direção. Ele informou que o saldo residual estimado para 73 

FGA é de R$ 126.000,00. Como este é apenas um item informativo, não será necessário colocar em 74 

votação. ITEM 05) Processo seletivo para contratação de professor substituto para Tronco Comum. 75 

Prof. Taís Calliero informou que a solicitação é para um professor 40 h, na área de Matemática ou 76 

Física com Mestrado, para ministrar as aulas de IAL, Calculo I e II. Ela disse que o processo foi 77 

iniciado, mas não possui parecer. Colocado o mérito da abertura do processo em votação, aprovado por 78 

unanimidade. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos. Eu, Fernanda 79 

Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por 80 

mim e pelo Presidente do Conselho. 81 
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            Fernanda Rosa Leite                               Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    85 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 86 
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