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

Administração da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 15 de 2 
março de dois mil e dezoito, às 17 horas e 30 minutos no Auditório Azul, 3 

localizado nas dependências da FACE, com a presença dos professores: 4 
Aldery Silveira Júnior, Adalmir de Oliveira Gomes, Caio Cesar de Medeiros, 5 
Carla Peixoto Borges, Carlos Denner, Carlos Rosano Pena, Debora Dorneles 6 
Barem, Diego Mota Vieira, Edgar Reyes, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, 7 
Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, Fabrício Oliveira Leitão, Francisco A. 8 

Coelho Júnior, Helena Araújo Costa, Herbert Kimura, Ivan Gartner, João Carlos 9 
Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, como presidente da mesa, Josivânia 10 
Silva Farias, Marcus Vinícius Soares Siqueira, Maria Amélia de Paula Dias, 11 
Marina Figueiredo Moreira, Olinda Maria Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri dos 12 
Santos, Paulo Bermejo, Pedro Albuquerque, Pedro Robson Pereira Neiva, 13 

Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno de Oliveira, Silvia Araújo dos 14 
Reis, Siegrid Guillaumon, Solange Alfinito, Valmir Emil Hoffmann, Vanessa 15 

Cabral Gomes, Vinicius Amorim Sobreiro e Victor Rafael Rezende Celestino. 16 

Justificaram a ausência os professores: Antônio Isidro da Silva Filho, Danielle 17 
Sandi Pinheiro, Gisela Demo, Josivânia Silva Farias, Leonardo Conke, Marcos 18 
Alberto Dantas e Rafael B. Porto. Como representante dos funcionários: Ana 19 

Claudia Benchimol. Aberta a reunião, o presidente do Colegiado – prof. José 20 
Márcio, deu as boas-vindas a todos e iniciou a reunião. Informes: a) 21 
Apresentação do prof. Fabrício Oliveira Leitão. O presidente da mesa 22 

passou a palavra ao prof. Fabrício que falou brevemente sobre a sua trajetória 23 
acadêmica e concluiu sua fala expressando sua satisfação em contribuir para o 24 

Departamento. b) Evento acolhimento de calouros. O prof. José Márcio falou 25 
sobre o evento, que apresentou o curso aos calouros de ADM; homenageou a 26 
profa. Catarina e encerrou com a aula magna do prof. Valmir Emil. O professor 27 

elogiou o evento, lamentou a baixa audiência e convidou a todos a participarem 28 

do próximo. c) Aumento de oferta de disciplinas ofertadas em inglês ou 29 
parcialmente em inglês. O presidente da mesa falou da conquista do 30 
departamento em ofertar disciplinas parcialmente em Inglês e passou a palavra 31 

à profa. Siegrid, que explicou a diferença entre as aulas lecionadas parcial e 32 

integralmente na segunda língua. O prof. José Márcio comemorou a oferta de 33 
mais uma disciplina lecionada integralmente em Inglês. d) Atualização das 34 
Comissões Permanentes. O professor José Márcio explicou algumas 35 
mudanças nas comissões e destacou que a profa. Vanessa passou a compor 36 
a Comissão Permanente de Tecnologia de Informação e Comunicação e o prof. 37 

Edgar Reyes passou a compor a Comissão de Estágio. e) Criação da 38 
Comissão Permanente de Pós-Graduação do Departamento de 39 
Administração. O presidente da mesa comunicou que os professores: Evaldo 40 
Cesar, Aldery, Siegrid, Patrícia, Josivânia e Vitor Rafael são os integrantes da 41 
nova comissão. f) Nova professora Dedicação Exclusiva -DE do ADM. O 42 

prof. José Márcio informou ao Colegiado que, após um longo processo, a profa. 43 
Olinda passou para o regime de Dedicação Exclusiva. g) Nova presidência do 44 

NDE. O prof. José Márcio informou que o mandato da profa. Patrícia expirou e 45 
que o prof. Diego foi indicado a exercer o cargo de presidente do NDE. A profa. 46 
Patrícia pediu para alterar o informe para ponto de pauta, visto que o Colegiado 47 
precisa aprovar a indicação do Núcleo Docente. A decisão foi acatada por 48 
unanimidade pelo colegiado e o novo ponto de pauta foi incluído. 2. Aprovação 49 
do prof. Diego como novo presidente do NDE. O ponto foi aprovado por 50 



unanimidade. 3. Aprovação da ata da reunião anterior. O item foi aprovado 51 

por unanimidade. 4. Apreciação da segunda etapa de atualização do 52 
Projeto Político Pedagógico do Curso de Administração da UnB. A profa. 53 

Patrícia falou sobre a sua saída da presidência do NDE, sobre a importância do 54 
Núcleo para o curso de ADM e sugeriu a criação de uma comissão para as 55 
disciplinas quantitativas e de finanças. Após a discussão e algumas sugestões 56 
do Colegiado, a apreciação da segunda etapa de atualização do Projeto 57 
Político Pedagógico do Curso de Administração da UnB foi colocada em 58 

votação e aprovada por unanimidade. O prof. Diego pediu a palavra e 59 
ponderou os três desafios do NDE: a sensibilização e preparação dos alunos 60 
para a prova do Enade (2018), o acompanhamento das comissões para discutir 61 
as disciplinas quantitativas e qualitativas  e o resgate da atuação dos eixos. 62 
5. Apreciação das solicitações de Reintegração. A profa. Olinda explicou 63 

que 23 (vinte e três) alunos foram reintegrados e 1 (um) ainda está com 64 
pendências. O prof. Edgar pediu a palavra e informou que não haveria 65 

necessidade de votar o ponto de pauta, pois as reintegrações são automáticas. 66 

O Colegiado concordou em mudar o ponto por um informe.  6. Apreciação de 67 
aluna destaque Julia Negretti Dias Silva, matrícula 12/0123223, 68 
SEI 23106.015094/2018-76 . O prof. José Márcio esclareceu que o critério de 69 

escolha foi o IRA da aluna. O ponto foi colocado em votação e aprovado por 70 
unanimidade. 7. Aprovação Ad Referendum: Admissão de aluno 71 
refugiado Pegui Armel Yopa Ngwese, SEI 23106.011030/2018-04. O ponto 72 

foi aprovado por unanimidade. 8. Apreciação da contratação e renovação de 73 
professores voluntários:  O presidente da mesa confirmou a contratação dos 74 

professores voluntários: Fabiana Bandeira dos Santos 75 
(SEI 23106.022711/2018-90), Mario Lucio Peconick (SEI  23106.019738/2018-76 
03), Ricardo Polibiano Beltrame Faria (SEI 23106.004466/2018-39), Rommel 77 

Gomes Resende (SEI 23106.011994/2018-44), Simone Maciel Cuiabano, 78 

(SEI 23106.157256/2017-61) e a renovação do contrato dos 79 
professores:    Amanda Cristina Gaban Filippi  (SEI  23106.072976/2017-58), 80 
Bruno Alexandre Braga (SEI 23106.139778/2017-81),  Bruno Saboya de 81 

Araguão (SEI 23106.009735/2018-53), Clarissa Melo Lima 82 

(23106.088481/2017-41), Djalma Petit (SEI 23106.139965/2017-65),  Jacileno 83 
José Delgado Correia (SEI 23106.149364/2017-61), Karoll Hausller Ramos 84 
(SEI 23106.089308/2017-60), Luis Alberto Machado de Sousa Brito 85 
(SEI 23106.081923/2017-28), Peng Yaohao (SEI  23106.146825/2017-43), 86 
Tarcísio Sant'Anna (SEI 23106.004957/2018-80). O item 8 foi aprovado por 87 

unanimidade. 9. Apreciação do Acordo de Cooperação para o Projeto de 88 
Pesquisa Eficiência no gerenciamento de riscos regulatórios 89 
(SEI 23106.024702/2017-52). O professor Vitor, relator do processo, pediu a 90 
retirada do ponto de pauta e justificou a necessidade de alguns ajustes no 91 
Projeto. A decisão de retirada do ponto de pauta foi acatada pelo Colegiado.  92 

10. Apreciação da solicitação de mudança de regime de trabalho DE para 93 
40 horas, Prof. Paulo Henrique Bermejo, SEI 23106.008440/2018-60 . O 94 

prof. Paulo Bermejo explicou sua trajetória durante seu período de 2 (dois) 95 
anos na UnB e as dificuldades que encontrou para  atuar com a gestão de 96 
projetos na Universidade. Depois de expor seus motivos, o ponto de pauta foi 97 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. 11. Apreciação da 98 
Licença para Pós Doutorado do prof. Carlos Denner dos Santos Júnior, 99 
SEI 23106.008821/2018-49. O prof. Edgar, relator do processo, esclareceu que 100 
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o prof. Carlos Denner foi aceito na University of California para estágio pós-101 

doutoral. Depois de constatar a apresentação de todos os documentos 102 
necessários para a solicitação da licença, o relator deferiu o pedido.  O ponto 103 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 12. Alteração na 104 
licença capacitação da profa. Helena Araújo Costa SEI 23106.104012/2017-105 
86. O prof. José Márcio leu o parecer do relator, prof. Pedro Albuquerque, que 106 
explicou que por motivos de saúde a professora não pode exercer sua licença 107 
capacitação para o período o qual foi aprovada, deste modo, o 108 

professor  concedeu parecer favorável quanto ao mérito do pedido da 109 
professora para a nova alternativa de licença capacitação. O ponto foi 110 
aprovado por unanimidade. 13. Apreciação da nova oferta do curso de 111 

Especialização Gestão Pública Municipal SEI 23106.028050/2018-14. O 112 

prof. Roque, relator do processo, depois de ler o seu parecer, deferiu a 113 
aprovação do curso em função da sua importância para a sociedade. O item foi 114 

aprovado por unanimidade. 14. Colaboração esporádica do prof. Alexandre 115 
Maduro. SEI: 23106.012320/2018-67. O prof. Vitor sugeriu retirar o ponto de 116 
pauta, visto que a resolução não prevê a aprovação do colegiado para 117 
colaboração esporádica de professor. O ponto foi retirado da pauta depois do 118 

esclarecimento.  15.  Apreciação do parecer de revalidação de diploma de 119 
graduação de Daniela Salinas de Oliveira (23106.004148/2018-78 ).  A 120 
Comissão concedeu parecer favorável ao pedido de revalidação de diploma de 121 

graduação de Daniela Salinas de Oliveira. Colocado em votação, o item foi 122 
aprovado por unanimidade. 16. Assuntos Gerais. Nada mais havendo a tratar, 123 

o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às dezenove horas e 124 
vinte e seis minutos, da qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente Ata. 125 
 126 
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