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Ata da segunda (2a) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 12 de Junho de dois mil e vinte, às 16 horas via
webconferência (recurso: ZOOM) com a par�cipação dos professores: Aldery Silveira Júnior, Alexandre
Maduro, Antônio Isidro, Carla Borges, Caio Cesar de Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos Rosano Peña,
Carlos André de Melo Alves, Carlos Denner, Daniele Sandi, Debora Dorneles Barem, Diego Mota, Eluiza
Alberto de Morais Watanabe, Elaine Rabelo, Evaldo Cesar Cavalcante Rodrigues, Fabrício Oliveira Leitão,
Francisco Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo, Helena Costa, Herbert Kimura, José Carneiro, José Marcio
Carvalho, como presidente da mesa, Marcos Alberto Dantas, Maria Amélia, Marina Figueiredo, Olinda
Maria Gomes Lesses, Pedro Neiva, Rafael B. Porto, Rafael Rabelo Nunes, Rodrigo R. Ferreira, Roque
Magno de Oliveira, Siegrid Guillaumon, Silvia Araújo, Solange Alfinito, Ta�ane Pascoal, Tomás de Aquino
Guimarães, Vanessa Cabral Gomes, Vinicius Amorim Sobreiro, Victor Rafael Celes�no. Jus�ficaram a
ausência os professores: Adalmir Gomes, João Carlos Neves de Paiva, Marcus Vinicius, Leonardo Conke e
Paulo Bermejo. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol e Elizânia Araújo. Como
representante dos alunos: Luisa Boudens. O presidente da mesa cumprimentou a todos e passou aos
informes. 1) Informes: a) O prof. José Márcio informou ele foi indicado para compor a comissão da FACE
de acompanhamento do retorno das a�vidades administra�vas e acadêmicas na faculdade. Informou
também que outros departamentos da FACE estão tomando medidas semelhantes ao ADM. b) O prof.
Francisco pediu a palavra e informou sobre seu retorno do estágio pós-doutoral no Ins�tuto de Pesquisa
William James, em Lisboa/Portugal, onde foi monitorado pelo professor supervisor Pedro Marques-
Quinteiro, e fez um breve relato sobre sua experiência. O prof. Francisco terminou o informe e agradeceu
as mensagens recebidas durante o afastamento. c) O prof. José Márcio lembrou que a Profa. Patrícia
Guarnieri está afastada para estágio pós-doutoral na Itália. d) O prof. Rafael Porto pediu a palavra e
informou que o prof. Edgar e a profa. Josivânia também estão afastados para licença pós-doutoral. 2)
 Aprovação da ata da reunião anterior. Colocado em votação, a ata anterior foi aprovada com 43 votos a
favor e quatro abstenções.  2. Processos aprovados ad referendum. O presidente da mesa explicou que
as bancas realizadas remotamente precisam passar pela aprovação do colegiado conforme instrução do
DEG. Foram colocados em votação para a aprovação os processos: SEI 23106.044283/2020-71
(orientando do prof. Evaldo César), SEI 23106.045679/2020-35 (orientando da profa. Olinda
Lesses); SEI 23106.044933/2020-88 (orientando da profa. Clarissa Melo Lima) e SEI 23106.045092/2020-
26 (orientando do prof. Carlos André de Melo Alves)  aprovadas por unanimidade. 3. Equivalência de
disciplinas. O prof. José Márcio explicou que o aluno pediu equivalência das seguintes disciplinas (SEI
23106.137848/2019-29): Teorias da Administração 1 (código 204196), Teorias da Administração 2 (código
204684) e Teorias da Administração Pública (código 204749) para Introdução à Administração (código
181013). A equivalência das disciplinas foi aprovada por unanimidade. 4. Estágio Pós-Doutoral do
Professor Antônio Isidro da Silva Filho (SEI 23106.038388/2020-91). O prof. José Márcio cedeu a palavra
ao prof. Antônio Isidro que falou sobre o seu pedido de afastamento para Pós-Doutorado na Universidade
de São Paulo. O relator, prof. Rafael Porto, fez um breve resumo do pedido e concedeu parecer favorável
à solicitação. O item foi aprovado por unanimidade.  5) Pedido de colaboração esporádica da Professora
Marina Figueiredo Moreira (SEI 23106.038406/2020-34). A profa. Marina explicou que desenvolverá
a�vidades relacionadas a "condução de a�vidades de pesquisa associadas às temá�cas de gestão de
inovação e tecnologia em organizações públicas" em projetos de pesquisa dirigidos pelo CEFET-MG e se
colocou à disposição para qualquer esclarecimento. O pedido de colaboração esporádica teve o parecer
favorável do prof. Adalmir Gomes. O item 5 foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. 6) Proposta da nova turma do MBA em Gestão de Projetos, em parceria com o Escritório
de Projetos do Exército (SEI 23106.040646/2020-07). O prof. José Márcio, coordenador do projeto,
explicou que esta é a terceira turma do MBA em Gestão de Projetos, falou um pouco sobre o curso e
enfa�zou a importância da parceria entre UnB e o Exército. O presidente cedeu a palavra ao relator, prof.
Herbert Kimura, que concedeu parecer favorável ao mérito acadêmico da proposta do curso de
especialização. O prof. Antônio Isidro pediu a palavra e perguntou se a oferta do curso seria online. O
prof. José Márcio explicou que desde o início do curso estavam previstas somente aulas presenciais e
concluiu sua fala, explicando que as aulas da primeira turma foram todas presenciais, que a segunda teve
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que ser parcialmente online (devido a pandemia) e que a terceira está prevista para acontecer
presencialmente.  Colocado em votação, o item 6 foi aprovado por unanimidade. 7. Colaboração
esporádica do prof. Kimura. Foi aprovada por unanimidade a re�rada do ponto de pauta. 8. Apreciação
da proposta de planejamento acadêmico das disciplinas para o retorno das a�vidades de ensino à
distância. O prof. José Márcio falou sobre a análise de dados acadêmicos da graduação - 2020/1 e
propostas aos colegiados de graduação para a retomada não presencial de a�vidades acadêmicas. Em
seguida comunicou a necessidade da criação de uma Comissão Acadêmica de Acompanhamento da
retomada das a�vidades acadêmicas e administra�vas, esta é formada por membros do Departamento
de Administração para a analisar as novas demandas e as formas de operação do departamento. A
comissão foi composta pelos seguintes membros: prof. José Márcio (presidente), profa. Olinda, prof.
Carlos Rosano, profa. Siegrid, prof. Rodrigo, Elizânia Araújo e Roseane Aquino. O prof. José Márcio
terminou sua fala esclarecendo aos professores que o resumo dos planos de ensino seria revisado para
verificar se aconteceram erros de transcrição no processo de compilação do relatório resumo que será
enviado à FACE. Foi aberto o debate do ponto de pauta.  O Colegiado, junto à representante dos alunos,
discu�u os problemas e possibilidades sobre a proposta do novo planejamento acadêmico. Par�ciparam
os professores Francisco Coelho, Helena Costas, Maria Amélia Dias, Carla Borges, Débora Barem, Vinícius
Sobreiro, Evaldo Rodrigues, Diego Mota Vieira, Luisa Boudens (representante dos alunos), Carlos André
de Melo. Foram apresentadas experiências vividas, apontadas preocupações, analisadas as vantagens e
desvantagens das aulas síncronas e assíncronas e sugeridas estratégias para a retomada das aulas, sem
que ninguém saia prejudicado (alunos e professores). O prof. Rodrigo pediu a palavra e sugeriu a votação
dos itens 8 e 9 em bloco, já que o posicionamento do Colegiado foi amplamente discu�do também no
debate. Colocado em votação, os itens 8 e 9 foram aprovados, em bloco, por
unanimidade.  9. Posicionamento do Colegiado do ADM sobre o Plano de Ações de Recuperação da
Universidade de Brasília. Colocado em votação, os itens 8 e 9 foram aprovados, em bloco, por
unanimidade.  10. Assuntos Gerais. O prof. José Márcio encerrou a reunião e alertou a todos deste
momento di�cil e que devemos nos preparar para possíveis novas fases. Nada mais havendo a tratar, o
presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às dezoito horas e vinte, da qual eu Ana Claudia
Benchimol, lavrei a presente Ata.

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Benchimol, Técnico(a) em Secretariado do
Departamento de Administração da FACE, em 28/08/2020, às 13:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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