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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

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

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

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

Haddad (vice-diretor), Fernando William Cruz (coordenador de eng. Software), Daniel Maurício Muñoz 5 

Arboleda (Coordenador de Eletrônica), Artem Andrianov (Coordenador eng. Aeroespacial), Evandro 6 

Leonardo Silva Teixeira (Represent. Prof. Eng. Automotiva), Nilson Eduardo Ferreira ( Rep. Técnicos 7 

Adm.), Luciano Gonçalves Noleto (Coordenador de energia), 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), Rudi 10 

Henry Van Els (Coordenador  de Extensão), Tatiane da Silva Evangelista e Arivane N. Machado (rep. 11 

Diretório Acadêmico). Estiveram ausentes: Paula Meyer Soares (Coordenadora Geral de graduação- 12 

justificada), Antônio César P. Brasil Júnior (FT), Jhon Nero Vaz Goulart (Rep. pós-graduação-justificada), 13 

Jorge Henrique Cabral Fernandes CIC), Suzana Moreira Àvila (Coordenadora de automotiva-justificada), 14 

Tais Calliero Tognetti e Samara Cristina S. dos Santos (Presidente do Diretório Acadêmico). Informes: 15 

01) Representante FGA na Comissão Própria de Avaliação (CPA). Prof. Augusto Brasil informou que 16 

esse pedido vem da DPO e o último representante da FGA foi o prof. Euler Vilhena. 2) Simpósio sobre 17 

Evasão e Retenção. Prof. Luciano Noleto informou que nesse simpósio, os coordenadores da FGA 18 

receberam relatórios de evasão e retenção do seu respectivo curso e estão trabalhando com os números 19 

recebidos, elaborando ideias para diminuir a evasão e retenção na FGA. Prof. Daniel Muñoz também 20 

estava presente na reunião e  informou que esse relatório não possui dados suficientes e irá procurar os 21 

microdados para complementar as informações. 3) Flexibilização na UNB. Prof. Augusto Brasil 22 

informou que na última reunião do CAD, foi apreciado o relatório da Comissão de Avaliação de 23 

Flexibilização. Esta  Comissão elaborou uma resolução do CAD, a partir da solicitação da CGU, para 24 

tratar e nortear a Universidade sobre a flexibilização. O CAD tem até dezembro para dar uma resposta 25 

a CGU e disse que até dezembro será implantado o ponto eletrônico. Apenas para técnicos 26 

administrativos e de laboratório. De acordo com a lei, professores não precisam de ponto eletrônico. 27 

Qualquer flexibilização é justificada pelo controle no ponto e atendimento por 12h consecutivas ao 28 

público externo. O sistema é o ponto web. A única adequação da unidade é que as pessoas 29 

flexibilizadas deverão colocar o nome do servidor e seu horário de atendimento visível para o público. 30 

Foram solicitadas quatro inclusões de pontos de pauta: renovação de afastamento para Doutorado do 31 

prof. Hilmer Neri; aprovação de contratação de professor voluntário  para Engenharia Aerospacial; 32 

aprovação de afastamento para pós doutorado do prof. Cristian Venditozzi e aprovação para 33 
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contratação de professor substituto de engenharia aeroespacial e automotiva. Colocado em votação, 34 

aprovado por unanimidade. ITEM 01) Manifestação do Conselho referente a proposta ao título Doutor 35 

Honoris Causa prof. João Cláudio Todorov. Prof. Augusto Brasil informou que a solicitação foi 36 

encaminhada a FGA pela SOC sobre manifestação à concessão do título ao referido professor. Ele 37 

referenciou o serviço do prof. Todorov à UnB, informando que ele foi Reitor e Vice-Reitor e é 38 

psicólogo da área comportamental. Prof. Brasil informou que o titulo será concedido pelo CONSUNI e 39 

o Conselho pode se manifestar ou não. A manifestação do Conselho é que não há objeção a concessão 40 

do título. ITEM 02) Troca de Coordenação Tronco Comum. Prof. Tatiane Evangelista relatou o item 41 

de pauta, informando que o mandato da prof. Tais Calliero termina em dezembro, mas a transferência 42 

já está sendo feita por conta do seu afastamento para pós doutorado. Prof. Tatiane Evangelista será a 43 

nova coordenadora. Ela também informou que o prof. Mateus Bernardini será o novo representante de 44 

professores no Conselho. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 45 

ITEM 03) Acordo entre a FGA/UNB e Centro Italiano de Pesquisas Aeroespaciais (CIRA, Centro 46 

Italiano di Ricerche Aerospaziali) de Capua (CE), Itália. Prof. Sérgio Carneiro fez o parecer e o leu, 47 

informando que a cooperação nasceu por conta das tratativas do prof. Cristian Venditozzi do curso de 48 

Engenharia Aeroespacial. Ele é o representante da FGA na Comissão de Internacionalização. Ele 49 

informou que o acordo já está em processo final de avaliação e a origem do mesmo está relacionada ao 50 

pedido de afastamento para pós doutorado do prof. Cristian. O parecer é favorável ao pedido. 51 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 04) Seleção professor substituto para o curso 52 

de Engenharia de Energia.  Prof. Luciano Noleto informou que esse pedido se deve a substituição da 53 

prof. Juliana Petrocchi, que se afastará para pós doutorado. Prof. Daniel Munõz sugere que a 54 

graduação mínima solicitada para o certame seja mestrado, pois pode impactar na análise das próximas 55 

avaliações dos cursos pelo MEC. O pedido será alterado para mestrado. Colocado em votação, 56 

aprovado por unanimidade. ITEM 05) Aprovação da ata 148 de Conselho Presencial de 05/11/2018. 57 

Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 06) 58 

Aprovação de contratação de professor voluntário para o curso de Engenharia Aeroespacial. Prof. 59 

Artem Andrianov leu o parecer e falou sobre o currículo do professor Fernando Merege, informando 60 

que o mesmo possui doutorado, trabalha na Agência Nacional de Transportes Aquaviários e tem 61 

experiência em manutenção de helicópteros. A oferta da aula seria para helicópteros e a ementa é para 62 

02 ou 04 créditos, para o próximo semestre. Houve discussão sobre quem assume as disciplinas no 63 

caso de desistência do professor voluntario. O professor indicado na substituição quando do pedido de 64 

afastamento ou o coordenador, que assume a carga de professor afastado. Colocado em votação, 65 

aprovado por unanimidade. ITEM 07) Afastamento pós doutorado prof. Cristian Venditozzi. O 66 
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afastamento será realizado no Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, Itália, e foi aprovado pelos 67 

Colegiados de Engenharia Aeroespacial e Automotiva. A sua substituição será coberta pelos 68 

professores Thiago Kurudez e Luis Balduino, voluntário. Não houve discussão. Colocado em votação, 69 

aprovado pela maioria com 01 abstenção.  ITEM 08) Aprovação para contratação de professor 70 

substituto para Engenharias Aeroespacial e Automotiva. Prof. Artem Andrianov informou que o 71 

pedido é para a vaga do prof. Cristian Venditozzi. Ele informou que as disciplinas serão decididas 72 

posteriormente com a coordenadora de Tronco Comum. Colocado em votação, aprovado pela maioria 73 

com 02 abstenções. ITEM 09) Renovação de afastamento para doutorado do prof. Hilmer Neri. Prof. 74 

Fernando Cruz apresentou o relatório encaminhado pelo prof. Hilmer, conforme anexado no pedido do 75 

professor em processo SEI. Ele informou que o processo foi bem instruído, o professor está realizando 76 

as atividades conforme cronograma e o pedido vai até 02.08.2019. Colocado em votação, aprovado 77 

pela maioria com 01 abstenção. A reunião foi encerrada às quinze horas e trinta e seis minutos. Eu, 78 

Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será 79 

subscrita por mim e pelo Presidente do Conselho. 80 
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      Fernanda Rosa Leite                             Augusto César de Mendonça Brasil                                                                    86 

Secretária Executiva                                        Presidente do Conselho 87 


