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ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS CURSOS DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CCPG/FT), realizada aos vinte e dois dias do mês de maio
do ano de dois mil e vinte, com início às dez horas e três minutos por meio da ferramenta de
videoconferência Meet (Google). Es veram presentes os seguintes membros: MÁRCIO MUNIZ DE FARIAS
(Diretor da FT); ELEUDO ESTEVES JÚNIOR (ENC); CARLOS HENRIQUE RIBEIRO LIMA (ENC); JOÃO
HENRIQUE DA SILVA RÊGO (ENC); MICHÉLE DAL TOÉ CASAGRANDE (ENC); ALAN RICARDO DA SILVA (ENC);
JOÃO YOSHIYUKI ISHIHARA (ENE); UGO SILVA DIAS (ENE); RAFAEL TIMÓTEO DE SOUSA JÚNIOR (ENE);
EUGÊNIO LIBÓRIO FEITOSA FORTALEZA (ENM); FÁBIO COMES DE CASTRO (ENM); ALINE SOUZA DE PAULA
(ENM); ÉDER PEREIRA MIGUEL (EFL) e ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI (EFL). Convidados:
JOSÉ EDIL GUIMARÃES DE MEDEIROS (ENE). Ausências jus ﬁcadas: JHON NERO VAZ GOULART (FGA);
FRANCISCO RICARDO DA CUNHA (ENM) e RENATO ALVES BORGES (Chefe do ENE). Item 01: Apreciação da
Ata 339ª da Reunião. Deliberação: Aprovada. Item 2: Comunicações da Presidência. Prof. Márcio iniciou a
reunião dando as boas-vindas à Profa. Michele Casagrande, nova coordenadora do Programa de PósGraduação em Geotecnia. Prof. Márcio apresentou o Prof. José Edil (ENE) que foi convidado para a
reunião para falar sobre a par cipação na comissão para elaboração do planejamento das a vidades
acadêmicas à distância na Faculdade de Tecnologia. Prof. Márcio informou sobre o recebimento da
Resolução do DPG Nº 0004/2020 que assegura direitos às discentes de pós-graduação em licençamaternidade. De acordo com a resolução a discente pode fazer o trancamento geral da matrícula e pode,
também, ter uma extensão de prazo de até 6 meses, sem necessidade de aprovação do colegiado. O
segundo informe é sobre a Instrução Norma va DPG 03/2020 (SEI 23106.041036/2020-12) que
estabelece reserva de vaga para pessoas com deﬁciência nos processos sele vos dos programas de PósGraduação da Universidade de Brasília. Neste caso, deverá ser alocada no mínimo uma vaga para pessoa
com deﬁciência. Prof. Alan ques onou se a obrigatoriedade de disponibilizar uma vaga é independente
do número de vagas. Prof. Márcio informou que é no mínimo uma e que pode vir dentro do processo
sele vo regular ou pode ser uma vaga suplementar. Prof. Márcio informou que caso não haja nenhum
candidato à vaga para portadores de deﬁciência, a vaga deverá ser des nada para as outras ações
aﬁrma vas. Prof. Márcio comentou que isso vem acompanhado de algumas implicações, pois, deverá
ins tuir ações complementares individualizadas que favoreçam o desenvolvimento e permanência da
pessoa portadora de deﬁciência e deverá garan r a reserva de bolsas. Prof. Márcio comentou que as
resoluções são válidas, mas deveriam passar pelo CONSUNI e pelo CEPE. Isso compromete os programas
em relação à vaga, em relação aos editais, tempo de tulação e aos recursos sicos e humanos. Prof.
Eugênio ques onou se existe alguma informação sobre o calendário para novos editais. Prof. Ugo
comentou como planeja fazer. Prof. Márcio informou que é uma decisão de cada programa, e que vai
fazer uma consulta junto ao Decanato para saber se há previsão. Prof. Márcio informou que é decisão de
cada programa. Tem de deﬁnir se terão a entrada no meio do ano e que cabe a cada um deﬁnir. Prof.
Carlos Henrique ques onou sobre os processos sele vos que tem prova presencial, se pode ocorrer. Prof.
Márcio respondeu que não pode haver a vidades presenciais com aglomerações. Item 3: Comunicações
dos Representantes da FT junto aos Conselhos Superiores. Não houve. Item 4: Comunicações dos
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação da FT. Prof. Carlos Henrique comentou que tem uma dúvida
sobre a suspensão das bolsas, sobre o que deve ser feito nesse período de 3 meses. Se deve suspender e
depois pedir prorrogação. Prof. Márcio comentou que não há nenhuma recomendação especíﬁca sobre
suspensão e não há nenhuma garan a que terá a prorrogação. Prof. João Henrique comentou que pediu
a prorrogação das bolsas da Capes e CNPq. Profa. Michele informou que teve a aprovação do edital de
seleção de 2020/2 só com a data de inscrição ﬁxa que é até dia 12 de junho e as demais datas estão
previstas. Sobre a prorrogação das bolsas, a Profa. Michele aﬁrmou que ainda não solicitou e está
aguardando a discussão sobre o assunto. Prof. Alan informou que já enviou o relatório ﬁnal do SUCUPIRA.
Prof. Ugo comentou que convocou uma reunião com os alunos da pós-graduação, coordenação e
secretaria para responder sobre as dúvidas dos alunos; expecta va de volta às aulas; prorrogação de
bolsas; prorrogação de prazos de defesas e de prazos internos. O professor aﬁrmou que foi uma reunião
geral de esclarecimentos e que foi muito produ va. Prof. Ugo comentou que nessa reunião foi
ques onado quem tem necessidade de prorrogar bolsas ou prorrogar prazos de defesas. Ele comentou
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que a coordenação não tem interesse de prorrogar prazo de defesa além de 2020 por conta da avaliação
quadrienal da CAPES. Prof. Ugo comentou que o projeto de fusão dos programas de Pós-Graduação da
Engenharia Elétrica está no Decanato para ser enviado para CAPES. A etapa ﬁnal de formalização desse
projeto de fusão, que já foi analisado pelo Decanato, está na fase de assinatura e envio para CAPES, mas
precisa da aprovação formal deste colegiado da CCPG/FT. Prof. Márcio parabenizou a inicia va do Prof.
Ugo de conversas com os alunos e sugeriu que os demais coordenadores convidem os alunos para uma
reunião para rar as dúvidas. Prof. Eugênio informou que o programa decidiu não prorrogar as bolsas que
vencem ano que vem ou no ﬁnal deste ano, e que prorrogou as bolsas que estavam vencendo agora em
junho e próximos meses, considerando quais são bolsas de emprés mo e quais são bolsas efe vas do
programa. O professor aﬁrmou que tem a consciência de que provavelmente essas prorrogações vão
impactar na liberação de bolsas para novos alunos que estão sem bolsas no programa. Prof. Eraldo
comentou que teve uma parcela das bolsas de volta e isso aliviou a situação do programa. Item 5:
Referendar – Resultado do Edital de Seleção de Mestrado para o período 1º/2020 do Programa de PósGraduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos (SEI 23106.018264/2020-99. Deliberação:
Referendado. Item 6: Referendar – Resultado do Edital de Seleção de Doutorado para o período 1º/2020
do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos (SEI 23106.011675/202053). Deliberação: Referendado. Item 7: Referendar - Atualizações no Regulamento do Programa de PósGraduação Proﬁssional em Engenharia Elétrica (SEI 23106.017022/2020-88). Deliberação: Referendado.
Item 8: Referendar - Credenciamento de Pesquisador Colaborador Assistente de Sérgio de Oliveira
Fron n junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas (SEI 23106.033541/2020-93).
Deliberação: Referendado. Item 9: Referendar - Nova Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Geotecnia - Profa. Michéle Dal Toé Casagrande e Coordenador subs tuto Prof. Juan Félix Rodriguez
Rebolledo (SEI 23106.032185/2020-91). Deliberação: Referendado. Item 10: Prorrogação de vigência de
bolsa CAPES e PROEX e pedidos de prorrogação para conclusão de trabalho ﬁnal (dissertações e teses)
(SEI 23106.041025/2020-32). Prof. Márcio iniciou o assuntou comentando que rou algumas dúvidas com
a Decana de Pós-graduação e que ela informou que a prorrogação se aplica às bolsas da CAPES e não
necessariamente às da CNPq. A portaria da CAPES permite prorrogação por até 3 meses. Não há
nenhuma portaria do CNPq como existe para CAPES e que o órgão analisará os pedidos caso a caso. As
prorrogações não são automá cas e devem ser jus ﬁcadas e aprovadas. Pode ser aprovada no colegiado,
na comissão de Pós ou de Bolsa, e pode ser aprovado só pelo coordenador. Essa decisão tem de ser
baseada em uma jus ﬁca va feita pelo aluno e pelo coordenador, mostrando que de certa forma a
pesquisa foi ou será prejudicada. A terceira e principal dúvida é sobre quem pode pedir a prorrogação, se
podem ser todos os alunos ou só quem está terminando neste semestre. A Decana informou que a
norma não se restringe a este semestre ou a este ano. A sugestão da Decana é que a solicitação de
prorrogação fosse feita para os alunos que defenderiam até fevereiro, mas que está não tem avançado no
programa do PTARH e que tem visto algumas diﬁculdades por parte dos alunos e também dos
professores. O professor pretende iniciar a discussão no colegiado. Profa. Michele informou que
inicialmente houve resistência de alguns professores em parar as a vidades na Geotecnia e acredita que
não haverá problemas para retomar. Profa. Michele vai retomar o assunto no colegiado e deve fazer uma
pesquisa com os alunos. Prof. João Ishihara está numa situação diferente, pois todos os alunos já
completaram os créditos. Prof. Eugênio vai fazer uma reunião com o colegiado do programa e vai entrar
em contato com os alunos para fazer uma pesquisa. Prof. João Henrique informou que não tem discu do
sobre o assunto, mas acha importante a questão do treinamento para aula remota. O professor aﬁrmou
que alguns professores do PECC estão em contato com os alunos e acompanhando as orientações e
defesas. Prof. Eraldo informou que não tem consenso absoluto no programa da EFL, pois há algumas
disciplinas que envolvem laboratórios e campo, mas existem outras disciplinas que é possível. Prof. Edil
comentou que foi criada uma comissão no âmbito do ENE para discu r sobre o assunto. O que será
proposto é a programação para ter um semestre inteiro on-line, mesmo que em breve tenha autorização
de voltar às aulas presenciais. Prof. Márcio comentou que é importante os coordenadores chamarem os
alunos para sen r o ambiente e já preparar para voltarem as aulas à distância. Deverão tentar suprir as
necessidades técnicas dos alunos e que quem não ver as aulas planejadas é importante começar a
planejar. Prof. Márcio concluiu informando que a comissão será para deﬁnir as ferramentas, treinar os
professores e suprir as necessidades técnicas dos alunos. Item 12: Outros Assuntos. Projeto de Fusão do
Programa de Pós-Graduação em Sistemas Eletrônicos e de Automação e o Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica (SEI 23106.041509/2020-81). Deliberação: O projeto de fusão dos Programas de
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Pós-Graduação da Engenharia Elétrica foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a se tratar, às
doze horas e dez minutos o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Adriana Flávia Silva Pereira,
Secretária da Câmara dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Tecnologia, lavrei a presente ata
que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.
Adriana Flávia Silva Pereira
Secretária

Márcio Muniz de Farias
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Adriana Flavia Silva Pereira, Secretário(a) Execu vo(a) da
Faculdade de Tecnologia, em 01/06/2020, às 17:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Marcio Muniz de Farias, Diretor(a) da Faculdade de
Tecnologia, em 01/06/2020, às 21:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 5319969 e
o código CRC 91B6D7A6.

Referência: Processo nº 23106.042697/2020-65

SEI nº 5319969
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ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS CURSOS
DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CCPG/FT), realizada aos seis dias do mês de
outubro do ano de dois mil e vinte, com início às quatorze horas e oito minutos por meio da ferramenta
de videoconferência Meet (Google). Es veram presentes os seguintes membros: MÁRCIO MUNIZ DE
FARIAS (Diretor da FT); CLÁUDIA MÁRCIA COUTINHO GURJÃO (ENC); CARLOS HENRIQUE RIBEIRO LIMA
(ENC); JOÃO HENRIQUE DA SILVA RÊGO (ENC); MICHÉLE DAL TOÉ CASAGRANDE (ENC); ALAN RICARDO
DA SILVA (ENC); FÁBIO COMES DE CASTRO (ENM); EUGÊNIO LIBÓRIO FEITOSA FORTALEZA (ENM); ALINE
SOUZA DE PAULA (ENM); JHON NERO VAZ GOULART (FGA); Ausências jus ﬁcadas: UGO SILVA DIAS
(ENE). Prof. Márcio iniciou a reunião pedindo um minuto de silêncio em homenagem aos servidores
falecidos. Item 01: Referendar apreciação da Ata 340ª da Reunião. SEI 23106.042697/2020-65.
Deliberação: Referendada. Item 2: Comunicações da Presidência. a) Prof. Márcio informou sobre o
novo representante do Departamento de Engenharia Elétrica, o Prof. Georges Daniel Amvame Nzé; b)
Prof. Márcio informou que a Direção da FT adquiriu webcams e microfones para distribuir aos
professores e servidores que es verem em trabalho presencial e também aos servidores que estão em
trabalho remoto, pois há quan dade suﬁciente para atender à demanda. Prof. Márcio ressaltou que os
itens não são para doação e sim emprés mo; c) Prof. Márcio informou que já foram comunicados os
resultados do edital Nº 008/2020 - Prêmio UnB de Dissertação e Tese 2018 e 2019, Prêmio Brasília 60
anos e Prêmio Técnicos na Ciência; d) Prof. Márcio informou sobre a Chamada DGP 03/2020 – Projetos
Ins tucionais para Concorrência ao Edital de Seleção Emergencial III da CAPES – são projetos da PósGraduação envolvendo pesquisas relacionadas ao COVID. Prof. Márcio informou que a FT tem vários
projetos, mas não sabe quais desses estão ancorados como pesquisa dentro dos programas de pósgraduação; e) Prof. Márcio comentou sobre a Resolução CPP 011/2020, que dispõe sobre a adoção de
critérios para concessão de bolsas de Mestrado e Doutorado por parte dos Programas de PósGraduação da UnB. Prof. Márcio comentou também que, para quem desejar par cipar do Edital de
seleção de avaliadores para Comissões de Heteroiden ﬁcação e Comissões Recursais, as inscrições
estão abertas até o dia 14/10/2020; f) O Edital DPI/DPG nº 02/2020 que apoia a publicação em
periódicos de ar gos resultantes de pesquisas cien ﬁcas, tecnológicas e de inovação de servidores do
quadro da Universidade de Brasília está aberto até o dia 19/10/2020; g) Prof. Márcio comentou sobre o
informe do Centro de Estudo à Distância para professores visitantes, estrangeiros e alunos especiais
referente ao acesso à plataforma Aprender 3. O acesso à plataforma é possível desde que a situação
esteja regularizada. Item 3: Comunicações dos Representantes da FT junto aos Conselhos Superiores.
Não houve. Prof. Márcio informou que o CEPE discu rá em breve a retomada das a vidades dos
próximos semestres. Item 4: Comunicações dos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação da FT. Prof.
Alan informou que o Programa de Pós-Graduação em Transportes já disponibilizou o edital para seleção
para o primeiro semestre de 2021 com vagas para quilombolas, negros, indígenas e pessoas com
deﬁciências. Serão ofertadas 21 vagas. Prof. Alan informou também que o programa lançou abertura de
edital para novos docentes permanentes, orientadores de mestrado e a Profa. Rita de Cássia da
UnB/FGA foi selecionada. Prof. Alan comentou que a CAPES está exigindo o mínimo de doze docentes e
por isso está com edital aberto para novos orientadores. O processo sele vo será composto de
questões online, divididos em 3 blocos de dez questões cada, e a prova será toda em inglês, para
aumentar o escopo de internacionalização. Profa. Aline informou que o Programa teve uma segunda
entrada para o processo sele vo 2020/1 com vagas reduzidas e está se organizando para abrir o edital
2020/2, tentando incluir as ações aﬁrma vas, mas ainda não é certeza que serão incluídas. Profa. Aline
informou também que submeteu candidatura ao prêmio de dissertações e teses. Profa. Aline comentou
que teve uma reunião no programa para discu r sobre a avaliação da CAPES, sobre o fechamento do
quadriênio e preenchimento na plataforma SUCUPIRA. Prof. Carlos Lima informou que estão
preparando os editais de mestrado e doutorado para 2021 e que já estão cientes das considerações das
quotas. Prof. Eugênio informou que o edital está em fase de análise pelo DPG e em relação às bolsas,
ele acredita que vai afetar pouco a FT. Prof. Márcio Muniz comentou que terá impacto sim, pois a FT já
tem vários alunos indígenas em cursos de graduação como Engenharia Ambiental e Engenharia
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Florestal. Prof. Jhon informou sobre a mudança de coordenação no Programa de Pós-Graduação em
Integridade de Materiais da Engenharia, a coordenadora será a Profa. Maria Alzira de Araújo Nunes,
e como coordenadora subs tuta a Profa. Sandra Maria da Luz. Prof. Jhon comentou que só vai deixar o
programa depois que entregar o coleta CAPES. Prof. Jhon informou que ainda não adaptou o edital com
relação às quotas, pois ainda não é necessário. Prof. João Henrique informou que o edital já foi
aprovado e enviado ao DPG e deve ser feito uma re ﬁcação. Prof. João comentou que não entrou na
regra de ações aﬁrma vas, pois ainda não foi necessário. Prof. João informou que estão par cipando
do prêmio teses e dissertações e que enviou uma tese e duas dissertações. Prof. João comentou que
estão com diﬁculdades em relação aos custos do PROAP e que gostaria de saber quem mais está com
diﬁculdades e qual o caminho para fazer a mudança no sistema, pois ele não tem acesso ao SIPAC e só
tem acesso a auxílio estudante. Profa. Michèle informou que o edital 2020/2 já foi encerrado e que
para 2021/1 ainda vai analisar as questões referentes às quotas e as bolsas. Profa. Aline comentou que
sobre o gasto do PROAP, des nou uma parte do dinheiro para fazer a tradução do site do programa, e
que é necessário ter um termo de referência e 3 cotações. Este ano, pretende des nar uma parte do
recurso para fazer revisão de ar gos cien ﬁcos, e assim todos os professores poderão usar. Prof. Carlos
Lima comentou que em relação ao auxílio estudante estão entrando na mesma situação, não sabe se
precisa entrar pelo SIPAC. Prof. João Henrique informou que não precisa passar pelo SIPAC e sim enviar
um SEI para o DPG, mas ressaltou que o prazo é até dia 10/10. Item 5: Referendar – Edital de Seleção
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas para o período 1º/2020 - Doutorado. SEI
23106.060957/2020-84 Deliberação: Referendado. Item 6: Referendar – Edital de Seleção do Programa
de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas para o período 1º/2020 - Mestrado. SEI 23106.060956/202030. Deliberação: Referendado. Item 7: Referendar – Edital de Seleção do Programa de Pós-Graduação
em Transportes para o período 1º/2021 - Mestrado. SEI 23106.079495/2020-79. Deliberação:
Referendado. Item 8: Referendar – Edital de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Florestais para o período 1º/2021 - Doutorado. SEI 23106.083544/2020-78. Deliberação: Referendado.
Item 9: Referendar - Edital de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais para o
período 1º/2021 - Mestrado. SEI 23106.083042/2020-47. Deliberação: Referendado. Item 10:
Referendar - Edital de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos para o
período 2º/2020 – Doutorado. SEI 23106.090454/2020-33. Deliberação: Referendado. Item 11:
Referendar - Edital de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos para o
período 2º/2020 – Mestrado. SEI 23106.090458/2020-11. Deliberação: Referendado. Item 12:
Referendar – Edital de Seleção do Programa Proﬁssional em Engenharia Elétrica para o período 2º/2020
– Mestrado. SEI 23106.044794/2020-92. Deliberação: Referendado. Item 13: Referendar - Edital de
Seleção do Programa de Pós-Graduação em Integridade de Materiais da Engenharia para o período
2º/2020 – Mestrado. SEI 23106.088315/2020-40. Deliberação: Referendado. Item 14: Referendar –
Solicitação de Credenciamento de Pesquisador Colaborador Pleno junto ao Programa de PósGraduação em Sistemas Mecatrônicos. Interessado: Bruno Fagundes Ferreira. SEI 3106.042700/202041. Deliberação: Referendado com uma abstenção. Item 15: Referendar – Relatório Final do Prof.
Eduardo Stockler Togne (ENE) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Referente ao
Edital DPG/UnB nº 05/2018 - Programa de Bolsas de Pós-doutorado no Exterior/FAPDF. SEI
23106.014988/2019-20. Deliberação: Referendado. Item 16: Referendar - Relatório Final do Prof.
Kleber Melo e Silva (ENE) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Referente ao Edital
DPG/UnB nº 05/2018 - Programa de Bolsas de Pós-doutorado no Exterior/FAPDF. SEI
23106.014988/2019-20. Deliberação: Referendado. Item 17: Recurso do aluno Mauro Luiz Erpen do
Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil. Relator: Prof. João Yoshiyuki Ishihara
(ENE). SEI 23106.151552/2019-11. Deliberação: Manter em pauta. Item 18: Recurso da aluna Gabriela
Meira de Moura Rodrigues do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de
Automação. Relator: Prof. João Henrique da Silva Rêgo (ENC). SEI 23106.002348/2020-19. Deliberação:
Deliberou pelo indeferimento do recurso da aluna. Item 19: Outros Assuntos. Nada mais havendo a se
tratar, às quinze horas e dezessete minutos o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Adriana Flávia
Silva Pereira, Secretária da Câmara dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Tecnologia, lavrei a
presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.
Documento assinado eletronicamente por Adriana Flavia Silva Pereira, Secretário(a) Execu vo(a)
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7064996&infra_sistema=…
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da Faculdade de Tecnologia, em 11/02/2021, às 07:31, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Muniz de Farias, Diretor(a) da Faculdade de
Tecnologia, em 11/02/2021, às 07:47, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 6311117
e o código CRC 34DCF89D.

Referência: Processo nº 23106.096878/2020-10
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ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS CURSOS
DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CCPG/FT), realizada aos quatro dias do mês de
novembro do ano de dois mil e vinte, com início às quinze horas e oito minutos por meio da ferramenta
de videoconferência Meet (Google). Es veram presentes os seguintes membros: MÁRCIO MUNIZ DE
FARIAS (Diretor da FT); CLÁUDIA MÁRCIA COUTINHO GURJÃO (ENC); CARLOS HENRIQUE RIBEIRO LIMA
(ENC); JOÃO HENRIQUE DA SILVA RÊGO (ENC); MICHÈLE DAL TOÉ CASAGRANDE (ENC); ALAN RICARDO
DA SILVA (ENC); GEORGES DANIEL AMVAME NZÉ (ENE); JOÃO YOSHIYUKI ISHIHARA (ENE); UGO SILVA
DIAS (ENE); FÁBIO COMES DE CASTRO (ENM); ALINE SOUZA DE PAULA (ENM); FRANCISCO RICARDO DA
CUNHA (ENM); MARIA ALZIRA DE ARAÚJO NUNES (FGA); JHON NERO VAZ GOULART (FGA); ERALDO
APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI (EFL). Ausências jus ﬁcadas: EUGÊNIO LIBÓRIO FEITOSA
FORTALEZA (ENM); Item 01: Apreciação da Ata 341ª da Reunião. Deliberação: Aprovada com uma
abstenção. Item 2: Comunicações da Presidência. Prof. Márcio informou que o CEPE enviou uma
minuta para discussão nas unidades sobre a retomada das a vidades em nível acadêmico e
administra vo. Prof. Márcio ressaltou que as disciplinas prá cas poderiam ser ministradas de forma
presencial, com prioridade para os formandos. Item 3: Comunicações dos Representantes da FT junto
aos Conselhos Superiores. Sobre as Fundações de Apoio, o Prof. Francisco informou que as comissões
vão deﬁnir métricas para as fundações de apoio com intuito de minimizar as reclamações. Prof. Márcio
comentou sobre a possibilidade de ter regras mais claras em relação ao Pós-Doutorado na UnB. Prof.
Francisco respondeu que seria uma resolução a parte, mas que as secretarias de pós-graduação
poderiam dar uma declaração com um período mínimo a par r de seis meses com anuência do DPG.
Item 4: Comunicações dos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação da FT. Prof. Carlos Lima comentou
que dois assuntos estão gerando apreensão no colegiado do Programa de Tecnologia Ambiental e
Recursos Hídricos, são eles: as bolsas das ações aﬁrma vas e recredenciamento de orientador. Prof.
Carlos comentou que houve um grande corte no número de bolsas. Prof. Carlos Lima solicitou que o
Conselho da FT encaminhe para a o Decanato uma solicitação de suporte aos programas com relação
as ações aﬁrma vas. Prof. Márcio aﬁrmou que é possível encaminhar a solicitação via SEI para a
Direção da FT que fará o encaminhamento. Com relação ao recredenciamento de orientador, o Prof.
Carlos ques ona se o prazo vai ser alterado em função de alguns integrantes não terem pontuação pelo
período parado por causa da pandemia. Prof. Márcio informou que terá um prazo de adaptação para
cada curso, sendo que, se conseguirem se credenciar pelas regras do programa estará tudo certo e no
próximo ano analisa se será preciso reavaliar. E possível, também, esperar o credenciamento vencer ou
decidir pelo recredenciamento antes de vencer. Prof. Ugo acredita que a regra de descredenciamento
poderia ser aplicada no início do próximo ano le vo, e sugere a aplicação das regras de credenciamento
e recredenciamento como ponto de pauta para a próxima reunião. Prof. João Rêgo informou que
começou a aplicar este ano a regra de credenciamento e recredenciamento. Prof. João comentou que
surgiram várias dúvidas durante discussão no colegiado do Programa de Estruturas sobre como
adequar as regras à resolução da FT e aﬁrmou que vai enviar uma minuta para a Direção da FT e depois
pautar em reunião da CCPG. Prof. Ugo informou que receberam vários prêmios no ENE, dentre eles o
de melhor dissertação e também de melhor tese, sendo que concorreram a melhor tese na área de
exatas. Prof. Ugo relatou a diﬁculdade com as bolsas da CAPES, pois, a modalidade mudou de quota
para emprés mos. Prof. Ugo explicou que quando o aluno de mestrado faz sua defesa, perde a bolsa,
pois a CAPES alega que é uma bolsa de emprés mo. Prof. Márcio parabenizou os ganhadores dos
prêmios. Profa. Cláudia Gurjão informou que os ganhadores dos prêmios de menção honrosa por
melhor Tese pela Eng. Civil foram a aluna Jéssica Siqueira de Souza (que hoje é professora efe va do
ENC) e o orientador foi o Professor Elton Bauer. Profa. Aline informou que teve menção honrosa um
aluno do Prof. Taygoara e o Prêmio Tese e Grande Prêmio de Tese UnB foi para o egresso Adriano
Possebon Rosa (hoje docente do ENM e credenciado no PPG-CM) orientado pelo prof. Francisco
Ricardo Cunha. Prof. Márcio Muniz comentou sobre os ques onamentos que tem recebido da
ouvidoria. São várias solicitações, entre elas o pedido de disponibilização de atas e atos da Faculdade
de Tecnologia do ano de 2000 até 2020, outro ques onamento é para disponibilizar o planejamento
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7077302&infra_sistema=…

1/2

27/05/2021

SEI/UnB - 6322166 - Ata de Reunião

dos programas de pós-graduação. Item 5: Referendar – Edital de Seleção do Programa de PósGraduação em Ciências Mecânicas para o período 2º/2020 - Doutorado. SEI 23106.105348/2020-61.
Deliberação: Referendado. Item 6: Referendar – Edital de Seleção do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Mecânicas para o período 2º/2020 - Mestrado. SEI 23106.105252/2020-01. Deliberação:
Referendado. Item 7: Referendar – Solicitação de Credenciamento de Pesquisador Colaborador Pleno
de Raphael Leite de Andrade Reis junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. SEI
23106.082549/2020-83. Deliberação: Referendado. Item 8: Referendar – Solicitação de
Credenciamento de Pesquisador Colaborador Pleno de Giancarlo San lli junto ao Programa de PósGraduação em Engenharia Elétrica. SEI 23106.084688/2020-41. Deliberação: Referendado. Item 9:
Referendar – Solicitação de Credenciamento de Pesquisador Colaborador Pleno de William Reis Silva
junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. SEI 23106.058776/2020-98. Deliberação:
Referendado. Item 10: Recurso de revisão de menção do aluno Leandro Ribeiro Reis do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Relatora: Aline Souza de Paula (ENM). SEI 23106.104664/201982. Deliberação: A CCPG/FT deliberou pelo indeferimento do recurso de revisão de menção do aluno
Leandro Ribeiro Reis. Item 11: Recurso do aluno Mauro Luiz Erpen do Programa de Pós-Graduação em
Estruturas e Construção Civil. Relator: Prof. João Yoshiyuki Ishihara (ENE). SEI 23106.151552/2019-11.
Deliberação: re rado de pauta, pois o processo já foi encerrado. Item 12: Outros Assuntos. Prof. Márcio
informou sobre a nova minuta do CEPE que dispões sobre o semestre não presencial e a possibilidade
de disciplinas prá cas serem presenciais. Prof. Márcio informou que será discu do na próxima reunião
de quinta-feira e gostaria de coletar sugestões, o professor pediu para discu r nos colegiados e enviar
as sugestões para a FT. Prof. Francisco comentou que no próximo semestre vai ministrar o curso de pósgraduação presencial. Extrapauta - Item 01: Referendar – Edital de Seleção do Programa de PósGraduação em Geotecnia para o período 1º/2021 - Mestrado e Doutorado. SEI 23106.106653/2020-71.
Deliberação: Referendado. Nada mais havendo a se tratar, às dezessete horas e dois minutos o
Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Adriana Flávia Silva Pereira, Secretária da Câmara dos
Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Tecnologia, lavrei a presente ata que, após ser lida e
aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.
Documento assinado eletronicamente por Adriana Flavia Silva Pereira, Secretário(a) Execu vo(a)
da Faculdade de Tecnologia, em 12/02/2021, às 23:07, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Marcio Muniz de Farias, Diretor(a) da Faculdade de
Tecnologia, em 12/02/2021, às 23:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 6322166
e o código CRC 5739359B.

Referência: Processo nº 23106.107232/2020-67

SEI nº 6322166

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7077302&infra_sistema=…

2/2

27/05/2021

SEI/UnB - 6311134 - Ata de Reunião

ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS CURSOS
DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CCPG/FT), realizada ao nono dia do mês de
dezembro do ano de dois mil e vinte, com início às quatorze horas e dez minutos por meio da
ferramenta de videoconferência Meet (Google). Es veram presentes os seguintes membros: MÁRCIO
MUNIZ DE FARIAS (Diretor da FT); CLÁUDIA MÁRCIA COUTINHO GURJÃO (ENC); CARLOS HENRIQUE
RIBEIRO LIMA (ENC); JOÃO HENRIQUE DA SILVA RÊGO (ENC); MICHÈLE DAL TOÉ CASAGRANDE (ENC);
ALAN RICARDO DA SILVA (ENC); GEORGES DANIEL AMVAME NZÉ (ENE); JOÃO YOSHIYUKI ISHIHARA
(ENE); UGO SILVA DIAS (ENE); FÁBIO COMES DE CASTRO (ENM); ALINE SOUZA DE PAULA (ENM);
FRANCISCO RICARDO DA CUNHA (ENM); MARIA ALZIRA DE ARAÚJO NUNES (FGA); JHON NERO VAZ
GOULART (FGA); ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI (EFL); EUGÊNIO LIBÓRIO FEITOSA
FORTALEZA (ENM); Item 01: Apreciação da Ata 342ª da Reunião. Deliberação: Aprovada por
unanimidade Item 2: Comunicações da Presidência. Prof. Márcio descreveu alguns detalhes sobre as
novas regras para registro de Pesquisador colaborador. Sobre o CAPES Print (Programa de
internacionalização da Capes), Prof. Márcio solicitou o envio de relatório das a vidades, mais
especiﬁcamente aos coordenadores de projetos do programa de pós-graduação em Geotecnia,
coordenado pela Profa. Michèle Casagrande (ENC). Sobre a avaliação Discente de Graduação e Pósgraduação, rela va ao período le vo de 2020/I, executado por via remota em função da pandemia de
Covid-19, Prof. Márcio informou que foi cons tuída comissão para elaborar uma ferramenta que
pudesse o mizar a avaliação. O Prof. Ari (EPR), Presidente da comissão, elaborou formulário de
avaliação u lizando a ferramenta Google Forms. Prof. Márcio solicitou o engajamento por parte dos
coordenadores na divulgação do formulário. Sobre os Conselhos Superiores, Prof. Márcio informou que
em reunião no CEPE foi decido que em decorrência dos avanços da Pandemia, em princípio o próximo
semestre seria também remoto, mas que poderia ser reavaliado na próxima reunião que ocorrerá entre
os dias dez e dezesseis de janeiro de 2021. Item 3: Comunicações dos Representantes da FT junto aos
Conselhos Superiores. Prof. Ugo dias (ENE) comentou a respeito das mudanças realizadas pela
Resolução 98/2020 que regulamenta os cursos de pós-graduação, demonstrando preocupação com
alguns pontos que são re rados da atuação do programa e passam a serem realizados pelo conselho da
unidade. Sobre os Conselhos Superiores, Prof. Rafael comentou a respeito dos aprimoramentos
realizados nas resoluções, dando ênfase às resoluções relacionadas à Faculdade de Tecnologia, como a
de serviços tecnológicos e a resolução de orientação aos pesquisadores colaboradores fora da
Universidade. A primeira já aprovada e a segunda está em tramitação para aprovação. Prof. Márcio
ressaltou a importância do trabalho realizado pelo professor Francisco Ricardo Cunha (ENM), por meio
da par cipação nas comissões e na elaboração das resoluções junto aos Conselhos superiores. Prof.
Márcio solicitou ao Professor Rafael dar con nuidade ao trabalho realizado pelo professor. Com isso,
ﬁcou decidido que o Professor Rafael Timóteo será tular e a Profa. Aline Souza atuará como suplente
na representação da Faculdade de Tecnologia, junto os Conselhos Superiores. Item 4: Comunicações
dos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação da FT. Prof. Rafael comentou sobre o processo de seleção
especíﬁco de trinta candidatos patrocinados pela ABIN e mais três abertos à comunidade, porém, em
decorrência da pandemia, foi adiado o processo de seleção que terá con nuidade em sincronização
com as aulas acadêmicas. Prof. Alan comentou a respeito do processo sele vo com trinta e oito
inscritos com aprovação de vinte e nove para a segunda fase, dos quais oito veram êxito nas etapas
posteriores. Prof. Alan informou que esta será a úl ma reunião junto à CCPG/FT, pois foi eleito para
assumir a coordenação junto ao PPGEST do curso de Esta s ca. Profa. Aline explicou sobre os cortes
nas bolsas da CAPES e no CNPq. Prof. Ugo comentou que realizou uma análise compara va dos
programas da Área de Engenharias IV da CAPES, em especial, os que veram notas superiores. Prof.
Carlos esclareceu que as bolsas da CAPES do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e
Recursos Hídricos são todas emprés mo e que possivelmente ﬁcará um ano sem recebimento destas
bolsas. Profa. Michèle informou que nha uma bolsa de Doutorado subme da para análise do CNPq, a
qual não foi reaprovada e que, no caso de Mestrado, foram aprovadas 4 bolsas. Item 5: Referendar (SEI 23106.111446/2020-38) - Edital de Seleção de Mestrado Proﬁssional para o período 2º/2020.
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Programa de Pós - Graduação Proﬁssional em Engenharia Elétrica. Deliberação: Referendado. Item 6:
Referendar - (SEI 23106.117773/2020-01) - Lista de Ofertas do Programa de Pós-Graduação em
Transportes, para o período 2º/2020. Programa de Pós-Graduação em Transportes. Deliberação:
Referendado. Item 7: Referendar - (SEI 23106.122187/2020-71) - Prorrogação de prazo de defesa de
dissertação de Mestrado do aluno João Paulo Pimentel. Programa de Pós-Graduação Proﬁssional em
Engenharia Elétrica. Deliberação: Referendado. Item 8: Discussão sobre credenciamento e
recredenciamento de orientador. Prof. Márcio realizou um detalhamento a respeito da resolução 04
que estabelece critérios de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de professores
como orientadores nos programas e tem por obje vo deﬁnir o índice de produ vidade (IPC) com base
nos quatro anos a par r do início do processo. Item 9: Outros Assuntos. Extra - pauta - Item 01:
Referendar – (23106.124243/2020-10) - Lista de Ofertas do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia.
Deliberação: Referendado. Item 02: Aprovar – (23106.125873/2020-01) - relatório de a vidades de
Pós-Doutorado do Prof. Dirceu Silveira Reis Junior. Deliberação: Aprovado. Item 03: Aprovar –
(23106.125891/2020-85) - relatório de a vidades de Pós-Doutorado do Profa. Conceição de Maria
Albuquerque Alves. Deliberação: Aprovado. Item 04: Aprovar – (23106.126861/2020-96) - relatório de
a vidades de Pós-Doutorado do Profa. Raul Durand. Deliberação: Aprovado. Item 05: Aprovar –
(23106.126783/2020-20) - Prorrogação de prazo de defesa do discente Nilton Freitas Barbosa (ENE).
Deliberação: Aprovado. Nada mais havendo a se tratar, às dezessete horas e dois minutos o Presidente
encerrou a reunião, da qual eu, Júlio César Soares Galvão, Secretário Subs tuto da Câmara dos Cursos
de Pós-Graduação da Faculdade de Tecnologia, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será
assinada por mim e pelo Presidente.
Documento assinado eletronicamente por Júlio César Soares Galvão, Assistente em
Administração da Faculdade de Tecnologia, em 12/02/2021, às 08:48, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Marcio Muniz de Farias, Diretor(a) da Faculdade de
Tecnologia, em 12/02/2021, às 09:25, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 6311134
e o código CRC 6AA3F05B.

Referência: Processo nº 23106.125350/2020-57

SEI nº 6311134

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7065015&infra_sistema=…

2/2

