
 Ata da primeira Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 21 de 2 

março de dois mil e dezesseis, às dezessete horas, no Auditório Azul nas 3 

dependências do FACE, com a presença dos professores: Carlos Rosano 4 

Peña, como presidente da mesa, Adalmir de Oliveira Gomes, Aldery Silveira 5 

Junior, Alexandre Maduro de Abreu, André Luiz Marques Serrano, Antonio 6 

Isidro da Silva Filho, Carlos Denner dos Santos Júnior, Catarina Cecília 7 

Odelius, Débora Dorneles Barem, Diego Mota Vieira, Domingos Sávio Spézia,  8 

Edgar Reyes Júnior, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Evaldo César 9 

Cavalcante Rodrigues, Francisco Antonio Coelho Júnior, Gisela Demo Fiúza, 10 

Ivan Ricardo Gartner, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, 11 

Josivania Silva Farias, Leonardo Silveira Conke, Marcos Alberto Dantas, 12 

Marcus Vinicius Soares Siqueira, Marina Figueiredo, Olinda Maria Gomes 13 

Lesses, Patrícia Guarnieri dos Santos, Pedro Henrique Melo Albuquerque, 14 

Rafael Barreiros Porto, Rodrigo Rezende Ferreira, Silvia Araújo dos Reis, 15 

Tatiane Pascoal, Vinicius Amorim Sobreiro e os professores voluntários Cesar 16 

Eduardo Leite e Tarcisio Sant’Anna. Justificaram ausência os professores 17 

Doriana Daroit, Hebert Kimura e Danielle Sandi. Como representante dos 18 

funcionários participou da reunião a servidora Ana Claudia Benchimol. Aberta a 19 

reunião, o presidente do Colegiado – prof. Carlos Rosano Peña saudou os 20 

presentes, agradecendo a contribuição de todos durante o ano que terminou e 21 

ressaltando que estavam na primeira reunião do ano. O presidente passou aos 22 

pontos da pauta, lembrando que o tempo de reunião estava estipulado em 23 

duas horas e que as intervenções deveriam ser breves, sendo que os pontos 24 

de pauta não votados ficariam para a reunião seguinte. Solicitou a alteração da 25 

ordem da pauta que foi aprovada por unanimidade. 1. A ata da reunião 26 

anterior não foi aprovada devido a um erro de envio do arquivo junto à 27 

convocação, ficando a aprovação para a próxima reunião. 2. Passou-se às 28 

informações gerais. A professora Patrícia informou sobre o evento de 29 

acolhimento dos calouros do ADM, realizado no dia 16/03, agradecendo os 30 

professores que participaram e contribuíram. Lembrou que o encontro é uma 31 

demanda colocada aos coordenadores pelo DEG a fim de evitar desligamentos 32 

e retenções, que acontecerá de forma permanente, sob responsabilidade da 33 

chefia, coordenação e NDE. O evento contou com dois momentos, o primeiro 34 

consistiu na apresentação do fluxo do curso e apresentação da chefia, 35 

coordenação e professores do ADM. Em um segundo momento, houve a 36 

palestra do senador Christovam Buarque sobre gestão da saúde pública. O 37 

feedback dos alunos sobre o evento foi positivo. 3. Concursos. O presidente 38 

informou que existem quatro concursos em andamento: a. Administração 39 

Geral, com duas vagas e vinte e sete candidatos inscritos, sendo a primeira 40 

fase a ser realizada no período de 18 a 20 de abril, com a banca composta 41 

pelos professores Carlos Denner (presidente), Edgar Reyes e Josiane Silva de 42 

Oliveira, professora adjunta no Departamento de Administração da 43 

Universidade Estadual de Maringá, Paraná. Aprovado por unanimidade. b. 44 



Produção e Operações, uma vaga, onze inscritos, a ser realizado no período 45 

de 2 a 4 de maio, com a banca formada pelos professores Silvia Araujo 46 

(presidente), Vinicius Amorim e professor Enzo Barberio Mariano, da Unesp. 47 

Aprovado por unanimidade. c. Métodos e Técnicas Quantitativas em 48 

Administração, uma vaga, quinze inscritos, previsto para inicio em 20 de abril, 49 

banca composta pelos professores Herbert Kimura (presidente), Carlos Rosano 50 

e Wenersamy Alcantara, Bacen, Faculdade Projeção. Aprovado com uma 51 

abstenção. d. Concurso de Logística e Sistemas de Informação. Foi 52 

informado que se trata de um concurso de 20 horas, que ainda está em 53 

processo de publicação do edital. Os indicados para a banca foram a 54 

professora Doriana Daroit (presidente), com a participação do professor André 55 

Marques Serrano. No entanto, o professor Andre Marques disse que 56 

provavelmente não poderá compor a banca por ter proximidade com um 57 

candidato. 4. Aprovação das decisões ad referendum. a) Apresentado o 58 

calendário de inscrições de monitoria de graduação, ocorrido no período de 59 

07/03 a 17/03, sendo aprovado por unanimidade. b) Relatado sobre as alunas 60 

destaque do semestre 2/2015, Jéssica Gontijo de Aquino e Marina Ferreira 61 

Uchoa. c) Aluno especial. Informado os alunos aprovados na seleção de aluno 62 

especial: Kary Lorana Ribeiro Silva nas disciplinas Finanças 1, Gestão por 63 

competências, Sociologia aplicada a Administração; Julio Cesar de Carvalho 64 

Mesquita na disciplina Abordagens críticas ao estudo de organizações. 65 

Marcileia Ximenes Mesquita nas disciplinas Microeconomia aplicada e Gestão 66 

de desempenho. Renato Arthur Franco Rodrigues nas disciplinas Análise de 67 

decisões 1, Métodos e modelos quantitativos de decisão 1. Aprovado por 68 

unanimidade. 5. Afastamento da servidora Emilia de Oliveira Faria. 69 

Apresentada a solicitação de afastamento da servidora técnica Emilia de 70 

Oliveira Faria pelo prazo de seis meses, para finalização do curso de mestrado 71 

em Administração ADM/FACE/UnB. Aprovado por unanimidade. 6. Seleção 72 

simplificada de professor substituto. Apresentado o resultado da seleção 73 

simplificada para professores substituto do ADM, cuja banca de seleção foi 74 

formada pelos professores Edgar Reyes Junior (presidente), Alexandre 75 

Maduro, Olinda Gomes Lesses e Marcos Alberto Dantas. A divulgação consta 76 

no Edital 089 de 18 de fevereiro de 2016, tendo sido contratado os três 77 

primeiros colocados: Geraldo Sardinha, Cesar Eduardo Leite e Caio Cesar de 78 

Medeiros para atuação no primeiro semestre de 2016. Aprovado por 79 

unanimidade. 7. Professores voluntários. Foi informado sobre a seleção dos 80 

novos professores voluntários atuantes no semestre 1/2016: Euller de Sá 81 

Barros, Leonel Cerqueira Santos, Mariana Carolina Barbosa Rego, Peng Yao 82 

Hao, Thyago Raymon Cruz Cacique da costa, todos alunos do PPGA/FACE. 83 

Aprovado por unanimidade. 8. Cursos a distância. a) Curso de 84 

especialização em Gestão de pessoas, edital 22/2015 da Capes. 85 

Apresentado pela coordenadora do projeto, Catarina Odelius, foi informado que 86 

o curso ofertará 30 vagas, destinando-se a técnicos administrativos em 87 

educação das instituições federais de ensino e servidores efetivos em exercício 88 



da FUB, carga horária de 390 horas. Aprovado por unanimidade. b) Curso de 89 

especialização em Logística e infraestrutura, edital Capes 22/2015 da 90 

Capes. Apresentado pelo professor Evaldo Cesar, que informou que o projeto 91 

está sob coordenação da professora Patricia Guarnieri dos Santos do 92 

Departamento de Administração – UnB e Martha Maria Veras de Oliveira 93 

Cavalcante Rodrigues Rodrigues do Departamento de Engenharia de Produção 94 

- UnB, que o curso é voltado para servidores da FUB e é fruto de 95 

reivindicações dos próprios servidores junto à instituição. A solicitação e 96 

determinação para que o curso seja oferecido somente em conjunto com os 97 

dois departamentos partiu da Vice-reitoria da UnB. O curso possui carga 98 

horária de 420 horas, com duração de 24 meses e ofertará 25 vagas. Aprovado 99 

por unanimidade. 9. Solicitação do professor Pedro Meneses. O professor 100 

Antonio Isidro apresentou a proposta de coordenação de curso a distância 101 

sobre gestão de pessoas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e 102 

Abastecimento, que foi ofertada pelo CEAD/UnB ao professor Pedro Meneses. 103 

Aprovado por unanimidade. 10. Indicação do coordenador para o conselho 104 

da FACE. O presidente apresentou a indicação da coordenadora Olinda 105 

Gomes Lesses para participar do conselho da FACE, como representante da 106 

coordenação do ADM. Aprovado por unanimidade. 11. Reformulação das 107 

comissões permanentes. O presidente informou a necessidade de 108 

reformulação das comissões permanentes do ADM, informando que os 109 

membros das comissões permanentes de revalidação de diploma e 110 

acompanhamento de estágio haviam cumprido o prazo de trabalho acordado 111 

na indicação. Foi apresentada a proposta de indicação das novas 112 

composições: a) Comissão permanente de revalidação de diploma 113 

composta pelos seguintes professores: Marina Figueiredo (presidente), 114 

Leonardo Conke e Olinda Gomes Lesses. b) Comissão permanente de 115 

acompanhamento de estágio, composta pelos professores Olinda Gomes 116 

Lesses (presidente) e Marcos Alberto Dantas. Foi solicitado candidato para 117 

assumir a presidência da Comissão de aproveitamento de estudos, tendo em 118 

vista o afastamento da professora Carla Borges para o doutorado. Não houve 119 

candidatos à vaga no momento. Aprovado por unanimidade a nova composição 120 

das comissões permanentes. 12. Regras para gestão de vagas de docentes 121 

do ADM. O professor José Márcio apresentou a resolução que define as regras 122 

para gestão de vagas de docentes do ADM, com as alterações apontadas na 123 

reunião anterior, informando que a comissão é formada pela chefia, 124 

coordenação e NDE. O professor Alexandre Maduro indagou sobre uma 125 

resolução antiga que proibia a redistribuição. O professor Marcus Vinícius 126 

sugeriu que a resolução em construção contenha a previsão de revogação das 127 

regras anteriores. A proposta foi aprovada por unanimidade com a inclusão da 128 

sugestão do professor Marcus Vinícius. 13. Reformulação dos valores para 129 

participação em eventos. O presidente informou sobre a necessidade da 130 

criação de comissão para redefinir critérios sobre valores para participação em 131 

eventos. O professor Pedro Albuquerque sugeriu que os membros fossem 132 



indicados considerando os eixos temáticos. Houve a indicação dos professores 133 

Rodrigo Resende, Diego Motta e Pedro Albuquerque. Indicação aprovada por 134 

unanimidade. 14. Revalidação de diploma. O professor Vinicius Amorim 135 

relatou problemas de constrangimento do parecerista devido algumas 136 

abordagens dos interessados nos processos, havendo a necessidade de 137 

criação de mecanismos que evite esse tipo de situação. Informou que há 138 

normas do MEC que antagonizam com as normas do ADM. O professor 139 

Antonio Isidro relatou também problemas de constrangimento, lembrando que é 140 

preciso provocar o SAA com relação aos procedimentos de solicitação de 141 

revalidação de diploma, estabelecendo critérios preliminares, a fim de 142 

minimizar o recebimento de processos pelo departamento sem condições de 143 

deferimento. Para a professora Debora Barém, as normas atuais vem 144 

prejudicando o processo de análise por inviabilizarem a revalidação. O 145 

professor José Márcio lembrou que o grande problema está na diferença da 146 

carga horária dos cursos brasileiros com cursos realizados na Europa ou 147 

Estados Unidos, tendo estes últimos carga horária menor. Outro problema seria 148 

o curso de Administração no Brasil ser amplo, geral e nos outros países 149 

subdividido em áreas especificas. Passou-se à apreciação do processo de 150 

revalidação de diploma de João Marcelo Brito May Valadares de Castro, 151 

cujo parecer manteve a decisão de indeferimento já apresentada no parecer 152 

anterior. Parecer aprovado por unanimidade. 15. Equivalência de disciplinas. 153 

O professor José Marcio relatou o parecer favorável aos processos de 154 

equivalência de disciplinas: solicitante Luiza Lopes Rosendo, disciplina 155 

Construção do conhecimento científico equivalente à Metodologia científica 156 

Aplicada; Solicitante Mocair Pisoni Junior, disciplina Metodologia científica 157 

Aplicada equivalente à Introdução à metodologia das ciências sociais. 158 

Aprovado o parecer favorável por unanimidade. 16. Empréstimo de livros. O 159 

presidente informou sobre os livros que encontram-se disponíveis na sala da 160 

chefia para empréstimo a professores e funcionários. Informou que os livros 161 

foram adquiridos pelo ADM, mas que a biblioteca não aceitou integrá-los ao 162 

acervo por falta de equipe e espaço. A professora Marina sugeriu enviar uma 163 

relação de títulos para a biblioteca via unbdoc e no caso de negativa discutir 164 

outro encaminhamento. Aprovado o encaminhamento por unanimidade. 17. 165 

Projeto de pesquisa Avaliação da política pública de desenvolvimento 166 

rural sustentável. O professor Alexandre Maduro informou sobre o projeto de 167 

pesquisa a ser realizado em parceria como o Ministério do Desenvolvimento 168 

Agrário e Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Aprovado 169 

o mérito do projeto por unanimidade. 18. Relatório projeto Serpro. O 170 

professor Alexandre Maduro informou que o relatório foi suspenso devido a um 171 

erro encontrado na fase de prestação de contas, tendo havido o lançamento de 172 

servidores do CDT pelo financeiro, indevidamente. A aprovação foi adiada para 173 

depois dos esclarecimentos do problema. A professora Catarina Odelilus 174 

solicitou a inclusão de um ponto de pauta para indicação de um suplente para a 175 

Câmara de Extensão, foi aprovada a inclusão do ponto por unanimidade. O 176 



professor José Márcio voluntariou-se para tal representação, sendo aprovado 177 

por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, o presidente encerrou a 178 

reunião às dezoito horas e quarenta minutos, eu, Maria Célia Orlato Selem, 179 

secretariei a reunião e lavrei a presente ata. 180 


