
Ata da sétima (7ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 07 de 2 

outubro de dois mil e dezesseis, às 16:18, no Laboratório de informática da 3 

ADM, localizado nas dependências da FACE, com a presença dos professores: 4 

Aldery Silveira Júnior, Alexandre Maduro de Abreu, Carlos Denner dos Santos 5 

Júnior, Carlos Rosano Pena, como presidente da mesa, Catarina Cecília 6 

Odelius, Danielle Sandi Pinheiro, Debora Dorneles Barem, Diego Mota Vieira, 7 

Edgar Reyes Júnior, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Evaldo Cesar 8 

Cavalcante Rodrigues, Gisela Demo Fiuza, Hebert Kimura, Ivan Ricardo 9 

Gartner, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, Josivânia Silva 10 

Farias, Leonardo Silveira Conke, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinícius 11 

Soares Siqueira, Maria Amélia de Paula Dias, Marina Figueiredo Moreira, 12 

Olinda Maria Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri dos Santos, Paulo Henrique de 13 

Sousa Bermejo, Pedro Robson Pereira Neiva, Rafael Barreiros Porto, Rodrigo 14 

Rezende Ferreira, Roque Magno de Oliveira, Siegrid Guillaumon, Solange 15 

Alfinito, Tomás de Aquino Guimarães e Vinicius Amorim Sobreiro e o professor 16 

voluntário Caio Cesar. Justificaram a ausência os professores Adalmir de 17 

Oliveira Gomes, Antonio Isidro da Silva Filho, Silvia Araújo dos Reis e Tatiane 18 

Paschoal. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. 19 

Aberta a reunião, o presidente do Colegiado – prof. Carlos Rosano Pena, 20 

saudou os presentes e pediu agilidade, devido à extensa pauta. Os pontos não 21 

abordados ficariam para a reunião subsequente. Solicitou a inclusão de dois 22 

pontos da pauta que foram aprovados por unanimidade.  Item 1 – Informes: 23 

Carlos Rosano passou aos seguintes informes: 1.1. Breve apresentação e boas 24 

vindas às novas professoras: Maria Amélia de Paula Dias e Siegrid Guillaumon 25 

Dechandt. 1.2. O presidente da mesa passou a palavra à prof.ª Patrícia 26 

Guarnieri. A professora iniciou avisando que a programação da Semana 27 

Acadêmica - de 24 a 27 de outubro - foi enviada por email e lembrou que não 28 

haverá aula durante esta semana, pois foram dispensadas pelo reitor, 29 

conforme calendário acadêmico. Convidou os professores a participarem do 30 

evento e agradeceu a colaboração de todos. A professora seguiu fazendo um 31 

breve resumo do evento de Comemoração dos 50 anos do ADM e 40 anos do 32 

PPGA, e concluiu agradecendo novamente o apoio de todos os envolvidos na 33 

organização do mesmo. Atentou sobre a importância do Congresso Científico 34 



para o curso de Administração, parabenizou todos os premiados e agradeceu 35 

aos professores que incentivaram os alunos na elaboração e envio dos artigos. 36 

Concluiu sua fala informando que no próximo ano não poderá atuar na 37 

organização do Congresso e fez um convite aos professores interessados em 38 

coordenar o evento em 2017. 1.3. O presidente da mesa passou a palavra ao 39 

professor Tomás de Aquino para fazer uma avaliação do EnANPAD. O 40 

professor Tomás resumiu o Encontro, falou da importância do evento para o 41 

departamento e para a Universidade e das perspectivas do EnANPAD para o próximo 42 

ano. O professor Carlos Denner complementou parabenizando a coordenação do 43 

evento ,enfatizou a importância da presença do ADM/PPGA no Encontro, e 44 

finalizou falando sobre a necessidade de ampliar a divulgação do mérito do curso e da 45 

UnB. Item 2 – Aprovação da Ata da 6ª Reunião: A ata da reunião 6/2016 foi 46 

aprovada por unanimidade. Item 3 – Apreciação 47 

aprovação do parecer do pedido de afastamento do professor Antônio 48 

Nascimento Junior para realizar pós-doutorado: O prof. Evaldo procedeu à 49 

leitura do parecer do relator, que deferiu o processo. O pedido de 50 

afastamento do professor Antônio Nascimento Junior para realizar pós-51 

doutorado foi aprovado com uma abstenção. Item 4 - Aprovação das 52 

Decisões Ad referendum: foram aprovados por unanimidade os seguintes 53 

pontos: i) Contratação dos 6 professores voluntários do ADM; Bernardo 54 

Oliveira Buta, Bruno Saborya de Aragão, Karoll Haussles Ramos, Gustavo 55 

Gomes, Gabriel Spezia, Daniel Castro. O professor Diego questionou os 56 

critérios de aprovação destes professores. A coordenadora do curso, 57 

professora Olinda, explicou que são todos alunos da pós-graduação (PPGA), 58 

indicados pelos professores do ADM.  ii) Aluno especial; os pedidos foram 59 

aprovados pela chefia ad referendum devido ao calendário de matrícula da 60 

SAA. São eles: Tafarel Carvalho de Gois, Ricardo Monteiro Ferreira, Gabriel 61 

Gomes Santos, Vivian Lee A. Lima. iii) Alunos destaques Tamires Fernandes 62 

Moura da Fonseca e Joelma Golveia de Queiroz Porto (Formandos 2016/1). iv) 63 

Curso de extensão “Administração de Sistemas de Informações Logísticas” 64 

dos professores Evaldo Cesar e Carlos André, relatado pelo prof. Evaldo, que 65 

explicou o conteúdo e a proposta do curso. Item 5 - Análise e Apreciação do 66 

Projeto de pesquisa sobre Tecnologias em Governança, em Gestão e em 67 

Aprendizagem para Inovação dos professores Carlos Rosano e Evaldo 68 



Cesar. O prof. Carlos Rosano passou a palavra ao prof. Evaldo, que explicou e 69 

ilustrou a proposta principal do projeto. O item foi aprovado por unanimidade. 70 

Item 6 - Solicitação de afastamento para capacitação da professora Gisela 71 

Demo e Patrícia Guarnieri. O presidente passou a palavra à professora 72 

Patrícia Guarnieri, relatora do processo de Gisela Demo. Patrícia informou que 73 

sua análise foi feita com base na lei 8.112/1990, decreto 5.707/2006, decreto 74 

5.825/2006 e no Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação, SIPEC 75 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e concluiu com o 76 

deferimento do processo. Solicitação de afastamento para capacitação da 77 

professora Patrícia Guarnieri. Carlos Rosano passou a palavra à profª. 78 

Olinda, que procedeu à leitura do parecer do relator do processo. O relator 79 

constatou que Patrícia apresentou todos os requisitos necessários para o 80 

deferimento do processo e concluiu ressaltando a contribuição da professora 81 

ao departamento ao longo dos anos. A solicitação de 82 

afastamento para capacitação das professoras Gisela Demo e Patrícia 83 

Guarnieri foram aprovadas por unanimidade.  Item 7 - Homologação do 84 

resultado do concurso Métodos e Técnicas Quantitativas em 85 

Administração. : O presidente da mesa informou que apenas um candidato 86 

Victor Rafael Vicente Celestino) foi aprovado na seleção e que o candidato está 87 

terminando o doutorado na Universidade Católica. O professor Carlos Denner 88 

pediu a palavra e solicitou que um membro da banca do concurso relatasse os 89 

critérios adotados na aprovação do candidato. Herbert Kimura, presidente da 90 

banca do concurso, explicou brevemente os critérios adotados e colocou-se 91 

disposição para responder eventuais dúvidas. O item foi aprovado por 92 

unanimidade. Item 8.  Informe da perda da vaga da Professora Francy e 93 

apreciação da solicitação do colegiado do regaste do código de vaga do 94 

ADM. O professor Evaldo relatou a perda do código de vaga - decorrente da 95 

aposentadoria da profa. Francy Soares - para o Departamento de Música, e 96 

solicitou o aval do Colegiado para recuperar a vaga do ADM, através de uma 97 

solicitação de esclarecimento aos órgãos superiores. Evaldo informou que a 98 

nomeação do professor Caio César ocorrerá no código de vaga do professor 99 

aposentado Oscar Velloso. A apreciação da solicitação do colegiado do regaste 100 

do código de vaga foi aprovada por unanimidade. Item 9. Apreciação e 101 

aprovação da proposta de regimento da FACE. O presidente informou que 102 



enviou a todos a proposta de regimento da FACE. O documento define as 103 

atribuições, a estrutura, a composição do Conselho e as competências do 104 

diretor da FACE. Carlos Rosano pediu sugestões em relação ao regimento da 105 

FACE. A apreciação e aprovação da proposta de regimento da FACE foi 106 

aprovada por unanimidade. Item 10. Designação de professores para 107 

participar do Conselho da FACE, do CEPE em substituição a profa 108 

Catarina Cecilia Odelius e do Conselho de Assuntos Comunitários. Foi 109 

designada a função de representante do Conselho da FACE, do Conselho do 110 

CEPE e do Conselho de Assuntos Comunitários o professor Tomás, a 111 

professora Josivânia e a professora Olinda, respectivamente. O professor 112 

Aldery relembrou que não faz parte do Consuni, e o professor Leornardo Conke 113 

informou que atualmente é o representante substituto do Conselho. Item 11. 114 

Apreciação dos pareceres dos processos de reintegração. A profa. Patrícia 115 

Guarnieri relembrou que a norma de reintegração de 2014 foi editada e ficou 116 

decidido pela comissão que o aluno pode pedir reintegração no máximo duas 117 

vezes e o principal motivo para negá-la é o jubilamento, pois não permite 118 

recurso. Em seguida, relatou os pareceres sobre os processos de reintegração, 119 

analisados pela comissão: Processos deferidos: Anderson Felizardo da Silva, 120 

14/0129952, Arthur Brenner de Araujo Fonseca,matrícula 12/0007657, Barbara 121 

Almeida Santos Jorge, matrícula 11/0109767, Daniel Honorio de Castro, 122 

matrícula 14/0168087, Fernanda Amador, matrícula 10/0100741, João Pedro 123 

de Souza Lopes, matrícula 14/0169041, Juliana Aparecida Barbosa Silva, 124 

matrícula 15/0013809, Jyanine Silva Braga, matrícula 15/0051701, Karine 125 

Pedroza dos Santos, 14/0024409, Layo Victor Bezerra Barros, matrícula 126 

15/0051743, Leonardo Feitosa Moura, matrícula 12/0152720, Mateus Peralta 127 

de Morais, matrícula 13/0154849,Pedro Odeh Rodrigues dos Santos, matrícula 128 

10/0119417, Stefane Gomes Peres dos Santos, matrícula 14/0162721, 129 

Sthefany Silva Pimentel, matrícula 14/0162844, Úrsula França Vieira, matrícula 130 

14/0164383. Processo indeferido: Vinicius Lúcio Paes, matricula 10/0041531 131 

O item foi aprovado com uma abstenção. 12  Homologação do processo  de 132 

revalidação de diploma de Giulia Brettoni Braga. O presidente da mesa 133 

passou a palavra ao relator do processo, professor Marcos Dantas. Segundo a 134 

comissão, o processo foi indeferido  porque o número total de horas era inferior 135 

a 3.000h, que é o limite da resolução atual. A decisão foi aprovada por 136 



unanimidade. 13. Apreciação da proposta das alterações nas normas de 137 

revalidação de diploma. O presidente da mesa passou à palavra a professora 138 

Marina. A professora explicou que depois de uma análise junto à comissão, 139 

seria necessária uma mudança na atual norma de revalidação de diploma do 140 

ADM. Explicou que o MEC lançou no dia 22 de junho uma nova resolução, 141 

indicando que todas as universidades devem proceder com a flexibilização dos 142 

parâmetros. Foram feitas as seguintes propostas: i) Equivalência integral, 143 

quando o interessado tiver cumprido 75% da carga horária mínima do curso 144 

(conforme Resolução do MEC CNE/CES nº2/2007) e 75% dos créditos 145 

obrigatórios do curso; ii) Equivalência parcial, condicionada à aprovação em 146 

provas (exames) e/ou em estudos complementares, quando o interessado tiver 147 

cumprido 60% da carga horária mínima do curso (conforme Resolução do MEC 148 

CNE/CES nº 2/2007) e 50% dos créditos obrigatórios do curso; iii) Não 149 

equivalência, quando o interessado não tiver cumprido 60% da carga horária 150 

mínima do curso (conforme Resolução do MEC CNE/CES nº 2/2007) ou 50% 151 

dos créditos obrigatórios do curso. O professor Carlos Denner sugeriu 152 

acrescentar à nova resolução que, as Instituições sem convênio com a UnB, 153 

deveriam apresentar certificação expedida pelo país, garantindo a legitimidade 154 

da universidade. O professor Rodrigo parabenizou a comissão pela iniciativa de 155 

alterar a norma vigente e expressou sua preocupação quanto aos diplomas não 156 

credenciados. O presidente da mesa passou a palavra ao professor Aldery, que 157 

reforçou a ideia de analisar somente diplomas reconhecidos. Item aprovado por 158 

unanimidade, com o acréscimo da sugestão de Carlos Denner.  14. Designar 159 

professores para compor a Comissão de Aproveitamento de Estudos e 160 

Equivalência de disciplinas. Aprovada a participação da professora Siegrid 161 

Guillaumon como membro da comissão de Aproveitamento de Estudos. 15. 162 

Designar professores para compor a Comissão de Concessão de Créditos 163 

de Atividades Complementares. Aprovada a participação da professora Maria 164 

Amélia como membro da comissão de Concessão de Créditos. 16. Edital de 165 

mudança de curso e de turno.  Processos deferidos: Amanda Araújo 166 

Ribeiro, matrícula 14/0181229, Barbara de Oliveira Aguiar, matrícula 167 

12/0026881, Caio Pincowscy Cardoso Maia, matrícula 13/0043524, Fernanda 168 

Nogueira Faria Decnop, matrícula 14/0081950, João Vitor Alencar 169 

Ramos,matrícula 15/0132549, Leonardo Moreira Leite, matrícula 14/0044795, 170 



Luciana Batista da Cunha, matrícula 14/0026452. Processo indeferido: Rodolfo 171 

Vieira Marra, matrícula 13/0132501. O item foi aprovado por unanimidade.17. 172 

Líderes de eixo temático. Ficou decidido que o tema seria abordado mais 173 

profundamente na próxima reunião de Colegiado. 18. Adiamento do 174 

afastamento da professora Solange Alfinito para o pós-doutorado.  A 175 

professora Solange Alfinito informou sobre o adiamento de seu afastamento 176 

para realização de estágio pós-doutoral no período de 01 de janeiro de 2017 a 177 

30 de junho de 2017. A solicitação de adiamento foi aprovada por unanimidade. 178 

19. Relatório Final do Curso de especialização em Gestão Pública 179 

SERPRO. O professor Alexandre Maduro informou que o documento foi 180 

enviado por email e resumiu o relatório final do curso de Especialização - Pós-181 

graduação Lato Sensu em Gestão Pública com ênfase em Estratégia.  O item 182 

foi aprovado por unanimidade. 20. Proposta de curso Latu Sensu. O 183 

presidente da mesa passou a palavra ao professor Paulo Bermejo, que relatou 184 

sobre dois projetos de pós-graduação Latu Sensu com carga horária de 360h 185 

cada: 1º) Proposta para Oferta de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 186 

(especialização) para a Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério 187 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MBA executivo em gestão da 188 

inovação em TI no setor público) e Proposta para Oferta de Curso de Pós-189 

Graduação Lato Sensu (especialização) para a Secretaria de Inovação e Novos 190 

Negócios do Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços (MBA 191 

executivo em gestão da inovação com ênfase em políticas públicas). Ambos 192 

aprovados por unanimidade. O professor Carlos Denner pediu a palavra para 193 

parabenizar a iniciativa do professor Paulo Bermejo e atentou para a data limite 194 

dos empenhos. 20. Assuntos gerais. O professor Leonardo Conke indicou o 195 

depositório da BCE para a divulgação dos artigos dos professores. A 196 

professora Patrícia falou da importância do tema: “Líderes de eixo temático” e 197 

da necessidade de trazer para a pauta da próxima da reunião do Colegiado.  O 198 

presidente da mesa concluiu a reunião com uma nova apresentação das 199 

professoras do departamento: Maria Amélia de Paula Dias e Siegrid 200 

Guillaumon. Nada mais havendo para tratar, o presidente encerrou a reunião 201 

às dezessete horas e cinquenta e cinco, e eu, Ana Claudia Benchimol, 202 

secretariei a reunião e lavrei a presente ata. 203 


