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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

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

novembro 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 Haddad 4 

(vice-diretor), Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral de graduação), Fernando William Cruz 5 

(coordenador de eng. Software), Daniel Maurício Muñoz Arboleda (Coordenador de Eletrônica), Evandro 6 

Leonardo Silva Teixeira (Represent. Prof. Eng. Automotiva), Luciano Gonçalves Noleto (Coordenador de 7 

energia), Suzana Moreira Àvila (Coordenadora de automotiva), Maurício Serrano (Repres. Profs. Eng. 8 

Software).  Marcus Vinicius Chaffim Costa (Represent. Prof. Eng. Eletrônica), Loana Nunes Velasco 9 

(Represent. Prof. Eng. Energia), Sérgio Henrique da S. Carneiro (Represent. Prof. Eng. Aeroespacial), Jhon 10 

Nero Vaz Goulart (Rep. pós-graduação), Rudi Henry Van Els (Coordenador  de Extensão), Tais Calliero 11 

Tognetti (Coordenadora tronco comum), Samara Cristina S. dos Santos (Presidente do Diretório 12 

Acadêmico), Estiveram ausentes: Artem Andrianov (Coordenador eng. Aeroespacial), Antônio César P. 13 

Brasil Júnior (FT), Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC) e Nilson Eduardo Ferreira ( Rep. Técnicos 14 

Adm.). Informes: 01) Prof. Augusto Brasil informou sobre o evento Educathon, evento de Política 15 

Integrada da Vida Estudantil da UnB. 02) Prof. Jhon Goulart informou que no evento CREEM, a FGA 16 

ganhou prêmio de melhor trabalho e a premiação ocorrerá em Águas de Lindóia, entre os dias 27 e 28 17 

de novembro de 2018. 03) Prof. Augusto Brasil mencionou os elogios que a FGA recebeu no 18 

CONSUNI ao grupo do projeto de Eficiência Energética e instalação de Painéis Fotovoltaicos nos 19 

prédios UED. Ele também mencionou os elogios à FGA, pela premiação no concurso de fotografia, 20 

durante a Semana de Extensão, feito pela Decana, Prof.ª Olgamir. 04) Prof. Luciano Noleto falou que 21 

na reunião do CEPE, foi passado um informe sobre a Semana de Extensão, enfatizando que não 22 

deverão haver aulas ou provas durante essa semana, para que haja maior incentivo à participação dos 23 

alunos. Ele informou também que no dia 13/11/2018, a  CEG fará uma reunião para tratar de retenção. 24 

Prof. Evandro Teixeira complementou o informe e disse que na mesma reunião foi enfatizado que a 25 

Universidade deveria promover mais meios para aumentar a participação de professores e de alunos 26 

nesse evento. 05) Prof. Tais Calleiro informou que a aprovação das disciplinas de Cálculo foi feita na 27 

19ª Reunião de Colegiado de 2017. Pedidos de inserção de itens de pauta: Abertura de concursos 28 

públicos para o curso de engenharia Aeroespacial; afastamento do prof. Cristian Venditozzi; abertura 29 

de seleção simplificada para professor substituto de Engenharia de Software. Prof. Suzana Ávila 30 

informou que o grupo de Automotiva ainda não aprovou a saída do prof. Cristian e a formalização será 31 

feita em reunião posterior. Sendo assim, ela pede que o item aguarde a aprovação do grupo, para 32 

depois ser apreciado em Conselho. Os itens extra pauta a serem incluídos são: Abertura de concursos 33 
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Eng. Aeroespacial, abertura de seleção simplificada para professor substituto de Engenharia de 34 

Software e formalização de professor voluntário da Engenharia Eletrônica. Colocado em votação, 35 

aprovado por unanimidade. ITEM 01) Apreciação de encaminhamento da resposta da circular 13-36 

2018 do DGP/DPAM referente a demanda dos servidores técnico-administrativos. A palavra foi 37 

passada para prof. Sandro Haddad que projetou a planilha com as atribuições de cada setor. Ele 38 

informou que o Conselho, a principio, estabeleceu uma Comissão, formada pelos conselheiros Sandro 39 

Haddad, Jhon Goulart, Paula Meyer e Nilson Eduardo Ferreira para adequação da FGA quanto a falta 40 

de estagiários. Ele informou que esta Comissão virou uma Câmara Permanente de serviços 41 

administrativos, que conta com a participação de um representante de cada setor, e disse que essa 42 

comissão fez dois documentos, incluindo este que será apreciado, que trata de demandas das unidades 43 

referentes as atribuições dos servidores. Ele parabeniza os técnicos que trabalharam nesse documento, 44 

em especial GP e Direção. O documento possui nomes, cargos, setores, atribuições e horário de 45 

atendimento de todos os técnicos que trabalham na FGA, mesmo que não lotados na Unidade.  Esse 46 

documento irá direto para o DPAM e retrata a demanda atual de técnicos para FGA, inclusive 47 

necessidade de vagas a serem ocupadas. Prof. Rudi Van Els falou sobre a importância da Extensão 48 

para a FGA e disse que pretende trazer um servidor do DEX para atuar na Extensão daqui. Pede que 49 

essa vaga seja inserida no documento, mas encaminhará posteriormente a solicitação que deverá 50 

constar no documento apreciado. Prof. Sandro Haddad informou que, de acordo com a Reitora, 51 

nenhum servidor da CPAI virá para a FGA. Prof. Daniel Muñoz sugeriu especificar no documento a 52 

quantidade de servidores que a Unidade precisa, além da especificação do cargo vago. Também pediu 53 

que conste no documento a necessidade de um servidor que auxilie na manutenção da rede e do portal 54 

da FGA, pois o mesmo não está sendo alimentado da maneira correta. Prof. Augusto Brasil informou 55 

sobre as vagas disponíveis para docentes e que não existem códigos de vagas disponíveis para a UNB. 56 

Prof. Sandro Haddad retomou a explicação do documento, falando sobre as atribuições dos agentes de 57 

relacionamento dos setores e informou que disponibilizará essas informações no Portal da FGA. GP irá 58 

encaminhar o documento ao DGP com as alterações a serem feitas. Colocado em votação, aprovado 59 

por unanimidade. ITEM 02) Relatório da Comissão de Divisão de Espaços do LDTEA. Prof. Augusto 60 

Brasil disse que no início, a demanda dos cursos foi maior que o espaço disponível. Houve também 61 

solicitação de modificações na estrutura original do projeto, mas nenhuma pôde ser realizada. Ele 62 

conversou a com a Comissão, pedindo que se adequassem e colocassem as grandes manchas dos 63 

cursos nessa realidade. Prof. Sandro Haddad projetou o SEI que trata da licitação do prédio. Ele fez 64 

apresentação da planta do novo prédio e mencionou o problema estrutural da laje, que ocasionou na 65 

perda de espaços anteriormente distribuídos entre os grupos. As alterações a serem feitas só poderão 66 
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ser realizadas após a entrega do prédio e a Unidade que deverá arcar com os custos. O DGI já está 67 

ciente das necessidades do novo prédio. Na projeção, também foram descritas as condições de 68 

contorno. Houve discussão sobre as adaptações e prazos de entrega do prédio. O encaminhamento é 69 

aprovar o relatório da Comissão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 03) 70 

Aprovação do Relatório de Estágio Probatório do Prof. Marcus Vinícius Chaffim. Prof. Sérgio 71 

Carneiro relatou o parecer e disse que o processo está extremamente fora do prazo. O parecer foi 72 

realizado pelos professores Sergio Carneiro, Tiago Alves e Sandro Haddad.  Em função do atraso, há a 73 

necessidade de urgência da apreciação do parecer. Prof. Sérgio mencionou que o plano de trabalho foi 74 

feito na época do UnBdOC, mas esse processo foi extraviado. O plano de trabalho foi refeito e 75 

aprovado na última reunião de Conselho. No processo constam o plano de trabalho e relatórios parcial 76 

e final. Prof. Sérgio contextualizou primeiramente o estágio parcial. O parecer é favorável ao pedido. 77 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Apreciação do relatório final. Prof. Sergio leu o 78 

parecer feito pela Comissão, que foi favorável ao pedido. Prof. Sandro Haddad pede que se registre 79 

advertência ao professor, devido ao atraso de quase 5 anos para entrega do Relatório de Estágio 80 

Probatório do professor, mesmo com vários contatos do DGP informando do que aconteceria, caso não 81 

houvesse entrega do relatório. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Projeto 82 

Análise de Supostos Defeitos em Veículos Automotivos com Possibilidade de Risco a saúde e a 83 

segurança dos consumidores entre FUB e Ministério da Justiça. Prof. Suzana Ávila leu o parecer  84 

realizado, informando que o coordenador do projeto é o prof. Alessandro Borges, R$ 499.317,43 é o 85 

valor total do projeto, com 18 meses de duração. A professora deferiu o pedido. Colocado em votação, 86 

aprovado pela maioria com 01 abstenção.  ITEM 05) Projeto de Extensão Feira de Inovação e 87 

Tecnologia. Prof. Luciano Noleto leu o parecer realizado pelo prof. Rudi Els e disse que o processo 88 

será composto por 9 professores da FGA, com coordenação da prof. Juliana Petrocchi. É um projeto 89 

que inclui 3 disciplinas da FGA. O parecer solicita aprovação do mérito da proposta, com alteração da 90 

proposta no sistema SIEX como evento e não proposta de extensão.  Como é um evento que ocorre 91 

todo semestre, sugiram cadastrar como PEAC. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 92 

abstenções. ITEM 06) Licença Capacitação do Prof. André Barros. O relator do processo foi o prof. 93 

Fernando Cruz, que leu o parecer e respondeu alguns questionamentos realizados na última reunião em 94 

que o pedido foi apreciado. Em relação a fundamentação legal, que não constava no processo, ele 95 

informou que o professor André barros possui o direto a licença por já ter 10 anos na instituição. 96 

Perguntaram também sobre o interesse institucional da Unidade na licença do professor e ele informou 97 

que o curso auxiliará nos projetos de pesquisas que faz e escrita de artigos em periódicos estrangeiros. 98 

Ele falou que a licença ocorrerá entre 01/04 e 28/06 de 2019, e o professor entrará em sala de aula até 99 
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o período de início da licença. Ele pretende entrar em sala de aula, mas acha que não consegue 100 

compatibilizar os cursos com sala de aula, por isso o pedido de licença. Os professores Tiago Alves e 101 

Vandor Rissoli serão os seus substitutos. O grupo aprovou a saída do professor. A visão da CAC sobre 102 

licença capacitação, após retorno de pós doutorado constam nas regras estipuladas na circular 18/2017, 103 

que trata de afastamentos para toda a UnB. Prof. Augusto Brasil disse que o processo foi retornado por 104 

estar mal instruído, além de ter sido aberto simultaneamente com um pedido de prorrogação do pós 105 

doutorado. Prof. Fernando disse que esse processo teve como base, pedidos anteriores de outros 106 

docentes. Prof. Luciano Noleto disse que a instrução do processo é atribuição do solicitante. Houve 107 

discussão sobre o pedido de licença capacitação para cursos a distância, a regulamentação de 108 

afastamento e tipos de cursos colocados na justificativa. O parecer é favorável ao pedido. Colocado em 109 

votação, aprovado pela maioria com 2 abstenções. ITEM 07) Pedido de vistas da ata 146 Reunião 110 

Virtual, feito pelo prof. Marcus Vinicius Chaffim. Ele pede que se altere o horário de encerramento da 111 

reunião e que conste a presença da prof. Loana Velasco. Colocado em votação, aprovado por 112 

unanimidade. ITEM 08) Aprovação da Ata 147 Conselho Presencial. Não houveram solicitações de 113 

alteração. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 09) Abertura de Concurso Publico 114 

para docente na área de Engenharia Aeroespacial. Prof. Luciano Noleto leu o pedido e disse que o 115 

concurso será aberto para a área de Sistemas aeroespaciais para ocupar a  vaga dos professores Simone 116 

Battistini e Chantal Cappelletti. Serão dois concursos separados. A áreas de avaliação serão Sistemas 117 

de Aviões e Sistemas de Satélites. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por 118 

unanimidade. ITEM 10) Formalização de professor Voluntário de Engenharia Eletrônica. O professor 119 

Ithallo Junior Alves Guimarães é aluno de mestrado da Biomédica e está ajudando o curso por conta 120 

da ausência inesperada da prof. Lourdes Brasil, juntamente com a Senhora Glécia Virgolino da Silva 121 

Luz, aluna de pós-doutorado da professora. O prof. Ithallo pediu a formalização desse voluntariado  e 122 

esse pedido resulta de indicação do DGP. Nesse semestre, ele ajuda com uma turma das 08h as 10h, 123 

nas segundas-feiras.  Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 11) Abertura de 124 

Seleção Simplificada para professor Substituto em Engenharia de Software. Prof. Fernando Cruz falou 125 

que essa seleção é para a vaga da prof. Fabiana Freitas. Quem ocupa a vaga agora é o prof. Felipe 126 

Duerno, mas o contrato se encerra em março, sem possibilidade de prorrogação.  Houve discussão 127 

sobre a contratação de professores nesse período eleitoral. O edital visa cobrir as disciplinas APC, 128 

Estruturas de Dados 1 e Orientação a Objetos. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. A 129 

reunião foi encerrada às dezoito horas e vinte e nove minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária 130 

executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do 131 

Conselho. 132 
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 137 

      Fernanda Rosa Leite                             Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    138 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 139 


