
 Ata da terceira Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de 1 

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 20 de 2 

maio de dois mil e dezesseis, às onze horas, no Auditório Azul, dependências 3 

do prédio da FACE, com a presença dos professores: Carlos Rosano Peña, 4 

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

André Luiz Marques Serrano, Antônio Nascimento Junior, Carlos Denner dos 6 

Santos Júnior, Catarina Cecília Odelius, Cecilio Elias Daher, Debora Dorneles 7 

Barem, Diego Mota Vieira, Edgar Reyes Júnior, Eluiza Alberto de Morais 8 

Watanabe, Evaldo César Cavalcante Rodrigues, Gisela Demo Fiuza, Ivan 9 

Ricardo Gartner, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, Leonardo 10 

Silveira Conke, Marcos Alberto Dantas, Marina Figueiredo Moreira, Olinda 11 

Maria Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri dos Santos, Rafael Barreiros Porto, 12 

Rodrigo Rezende Ferreira, Roque Magno de Oliveira, Silvia Araújo dos Reis, 13 

Vinicius Amorim Sobreiro, e o professor substituto Caio Cesar de Medeiros 14 

Costa. Justificaram a ausência os professores Antônio Isidro da Silva, Danielle 15 

Sandi, Domingos Sávio Spezia, Hebert Kimura, Marcus Vinicius Soares 16 

Siqueira, Pedro Paulo Murce Meneses e Tomás de Aquino Guimarães. Como 17 

representante dos funcionários participou da reunião a servidora Maria Célia 18 

Orlato Selem. Aberta a reunião, o presidente do Colegiado – prof. Carlos 19 

Rosano Peña saudou os presentes, expondo os pontos de pauta e solicitando 20 

que as considerações fossem breves para não extrapolar o horário 21 

estabelecido. Apresentou os pedidos de alteração da ordem da pauta, inserção 22 

de dois pontos e retirada de um ponto, que foram acatados por unanimidade. O 23 

presidente passou aos pontos da pauta. 1. Informes. O presidente relatou os 24 

encaminhamentos aprovados na última reunião do conselho da FACE. 2. 25 

Aprovação da reunião 2/2016. A ata da reunião 2/2016 foi aprovada por 26 

unanimidade. 3. Registro da SEADM. A profa. Patrícia relatou sobre a 27 

Semana Acadêmica de Administração, evento anual realizado com a 28 

contribuição de alguns professores do departamento. Sugeriu que os 29 

professores interessados em colaborar com o evento enviem email com CPF 30 

para a coordenação. Defendeu a necessidade de registrar o evento como 31 

contínuo. A profa. Debora Barem parabenizou o trabalho desenvolvido pela 32 

profa. Patrícia na organização da Semana Acadêmica, apoiado pela chefia do 33 

ADM, ressaltando que o evento possibilita o desenvolvimento de competências 34 

por parte dos alunos. Ressaltou a importância do registro como contínuo por 35 

facilitar o planejamento do cronograma de aulas e a participação dos 36 

professores e alunos. O registro foi aprovado por unanimidade.  4. Processos 37 

de Reintegração. A profa. Patrícia relatou sobre os pareceres referentes aos 38 

processos de reintegração analisados pela comissão de reintegração: 39 

Processo UnBDoc n. 43563/2016, interessado Rafael Tatsch Wiesiolek, 40 

matrícula 09/0012712, parecer favorável à reintegração. Processo UnBDoc 41 

n.37422/2015, interessado Vinícius Pires de Almeida Silva, matrícula 42 

09/0135121, parecer favorável à reintegração. Processo UnBDoc n. 43 

43625/2016, interessado Fillipe Caetano Alves de Oliveira Lima, matrícula 44 



09/0024869, parecer favorável à reintegração. Processo UnBDoc n. 45 

40933/2016, interessado Ana Barbara Benjamim Barbosa, matrícula 09/89045, 46 

parecer favorável à reintegração. Processo UnBDoc n. 43619/2016, 47 

interessado Anderson Martins Carvalho, matrícula 09/0105877, parecer 48 

favorável à reintegração. Os pareceres referentes aos processos de 49 

reintegração foram aprovados por unanimidade. 5. Processo de Outorga 50 

Antecipada. A profa. Olinda relatou o parecer sobre a solicitação de outorga 51 

antecipada, Processo UnBDoc n.60059/2016, interessado Alexandre Peixoto 52 

Bezerra, mat. 11/0023498, sendo o parecer favorável ao pedido. O parecer foi 53 

aprovado com uma abstenção. 6. Homologação do resultado do concurso 54 

337/2015. A profa. Silvia Borges relatou sobre o processo referente ao 55 

concurso público, Edital n. 337/2015, área de Produção e Operações, que teve 56 

onze candidatos inscritos e três candidatos que compareceram para a 57 

realização do certame, sendo que apenas dois realizaram todas as provas. 58 

Ressaltando que a ata do concurso encontra-se na secretaria do ADM para 59 

consulta, concluiu relatando que não houve nenhum candidato aprovado. A 60 

homologação do concurso foi aprovada com duas abstenções. O prof. Carlos 61 

Rosano lembrou a necessidade de preenchimento das vagas de docentes 62 

disponíveis no departamento sob o risco de perda das mesmas. O prof. Evaldo, 63 

na mesma direção, disse que em 2013 também não houve aprovados neste 64 

concurso e que a solução para o problema seria ampliar os requisitos para 65 

mestre, no que concordaram a profa. Patricia e o prof. José Márcio. Após 66 

discussões sobre o uso da vaga do concurso para redistribuição e 67 

aproveitamento de concurso foi encaminhada votação acerca da reedição do 68 

concurso, incluindo a possibilidade de inscrição de mestres. A reedição foi 69 

aprovada por unanimidade. Em um segundo momento foi encaminhada a 70 

votação sobre a quantidade de vagas para a reedição do concurso. A opção 71 

“uma vaga” teve doze votos a favor, a opção “duas vagas” teve quatro votos a 72 

favor e houve quatros abstenções. 7. Solicitação de mudança de curso. O 73 

prof. Marcos Dantas relatou sobre os pedidos de mudança de curso, Processos 74 

54824/2016 e 54825/2016, interessada Ana Carolina Alves, mat. 14/0015698; 75 

Processo UnBDoc n. 46923/2016, interessado Rodrigo Damasceno Cavalcante 76 

dos Santos, mat. 12/0021773; Processo UnBDoc. n. 54823/2016, interessada 77 

Paula Akemi Peters Daitoku, mat. 13/0128911. Todos os pedidos foram 78 

deferidos pela coordenação. Os deferimentos foram aprovados por 79 

unanimidade. 8. Minuta de resolução do ADM para apoio à participação de 80 

docentes em eventos científicos. O prof. Rodrigo Rezende relatou sobre a 81 

composição da comissão de elaboração das normas de apoio à participação de 82 

docentes em eventos científicos e seu objetivo, lembrando que a minuta havia 83 

sido enviada com antecedência e solicitando contribuição dos demais membros 84 

do colegiado na leitura e sugestões de acréscimo ou alteração.  O prof. 85 

Leonardo Conke sugeriu modificações na redação do art. 2º do inciso II, para 86 

ficar mais claro que se trata do pedido por parte dos alunos. O prof. Carlos 87 

Denner questionou a necessidade do art. 2º do inciso III dada a limitação de 88 



recursos do Departamento. A representante dos técnico-administrativos, Maria 89 

Célia, sugeriu a inclusão dos mesmos nos artigos que tratam dos requisitos e 90 

condições para o proponente. A profa. Silvia Borges sugeriu a previsão que os 91 

primeiros solicitantes sejam priorizados nos pedidos de recurso e os demais 92 

sejam atendidos em pedidos subsequentes. A comissão se dispôs a analisar as 93 

sugestões e apresentar as alterações na próxima reunião. 9. Apreciação da 94 

recepção de professor lotado na FACE. O prof. Evaldo Cesar apresentou 95 

aos membros do colegiado a consulta da direção da FACE sobre o interesse 96 

do ADM em receber nos quadros do departamento o prof. Paulo Henrique de 97 

Souza Bermejo, que encontra-se lotado na FACE, ressaltando que o aceite não 98 

implicará na utilização de vaga do ADM. A recepção do professor foi aprovada 99 

por unanimidade. 10. Disposição da vaga da profa. Francy Bogosian. Foi 100 

apresentada pelo presidente a proposta de disponibilidade ao ADM de vaga 101 

decorrente da aposentadoria da profa. Francy Bogosian, sendo sugerida a 102 

utilização da mesma para redistribuição ou uso de vaga de concurso. A profa. 103 

Catarina Odelius se manifestou pela concordância da utilização da vaga desde 104 

que seja na mesma área: administração geral. O prof. Evaldo Cesar manifestou 105 

a preocupação de não deixar a vaga “flutuando”, pois o departamento correria 106 

o risco de perdê-la. A disponibilidade da vaga para o ADM foi aprovada por 107 

unanimidade. 11. Solicitação de aproveitamento de concurso. O prof. 108 

Evaldo Cesar apresentou a solicitação de aproveitamento de concurso 109 

realizada pelo prof. Caio Cesar de Medeiros Costa ao ADM, aprovado em 110 

concurso para professor adjunto, edital No 72/2015, realizado no departamento 111 

de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Viçosa, área 112 

Finanças e Políticas Públicas, cujo resultado foi publicado no diário Oficial da 113 

União em 15 de dezembro de 2015. Após discussões sobre os problemas 114 

referentes ao aproveitamento de vagas, sendo ressaltados os 115 

encaminhamentos já realizados sobre o assunto em outros momentos, o 116 

colegiado votou, com três abstenções, pela negação da solicitação, mediante a 117 

justificativa de que o solicitante foi aprovado em área diversa da vaga do ADM. 118 

Em decorrência da decisão, foi encaminhado, ainda, que o critério da área de 119 

aprovação no concurso seja observado em todas as futuras análises de 120 

redistribuição e aproveitamento de concurso, sendo incluído nas normas pela 121 

comissão responsável. 12. Indicação de um representante suplente junto ao 122 

Consuni. O presidente apresentou aos presentes a solicitação de um 123 

representante do ADM para a suplência do Consuni. O prof. Leonardo Conke 124 

se ofereceu para o cargo, o que foi aprovado por unanimidade. 13. Recurso de 125 

Revalidação de Diploma. A profa. Marina Moreira relatou o parecer sobre o 126 

recurso de revalidação de diploma, Processo UnBDoc. n. 42607/2015, 127 

interessado Nuno Miguel Gusmão Vasconcelos. O parecer foi contrário ao 128 

recurso, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, o 129 

presidente encerrou a reunião às treze horas e quatro minutos, e eu, Maria 130 

Célia Orlato Selem, secretariei a reunião e lavrei a presente ata. 131 


