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 Ata da primeira (1a) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 03 de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 17 horas
via webconferência (recurso: ZOOM) com a participação dos professores: Adalmir Gomes, Aldery Silveira
Júnior, Carla Peixoto Borges, Carlos André de Melo Alves, Carlos Denner, Carlos Rosano Peña, Cecílio
Daher, Débora Dorneles Barem, Doriana Daroit, Evaldo César C. Rodrigues, Eluiza Alberto de Morais
Watanabe, Fabrício Oliveira Leitão, Gisela Demo, Helena Costa, Herbert Kimura, João Carlos Neves de
Paiva, José Marcio Carvalho, como presidente da mesa, Leonardo Conke, Marcos Alberto Dantas, Marcus
Vinicius Soares Siqueira, Maria Amelia de Paula Dias, Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Rafael
Barreiros, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno, Solange Alfinito, Tatiane Paschoal, Tomas de
Aquino, Vanessa Cabral, Vinicius Amorim Sobreiro. Como professor substituto: João Gabriel M. Souza.
Justificaram a ausência os professores: Caio Cesar de Medeiros, Danielle Sandi, Diego Mota, Edgar Reyes,
Francisco Antônio Coelho Júnior, Paulo Bermejo, Siegrid Guillaumon e Silvia Araújo dos Reis. Como
representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. O presidente da mesa cumprimentou a todos e
explicou que a reunião foi adiantada para o início do semestre devido a data da reunião próxima do Conselho
da FACE. 1. Informes: a) Automatização do processo de matrícula. O prof. José Márcio explicou que
com a implementação do SIGAA os coordenadores não têm mais autonomia para matricular os alunos, que
agora os critérios já são estipulados previamente nos algoritmos do sistema; b) A lista de alunos. A lista de
alunos matriculados na disciplina é feita exclusivamente pelo SIGAA e que os professores e alunos devem
acompanhar por este sistema, e não pelo MOODLE. c) Demanda social. O prof. José Marcio informou que
o departamento está atendendo a importantes demandas sociais por vagas, ao ofertar um número muito
elevado de turmas e lugares para alunos. d) Panorama sobre a sessão de avaliação das atividades de
ensino remoto do ADM. Esta sessão de avaliação aconteceu  imediatamente após a última reunião do
Colegiado do ADM no ano anterior. O presidente da mesa passou a palavra ao prof. Rodrigo que informou
que somente 14 professores participaram e fez um resumo do que foi discutido no encontro. 2. Aprovação
da ata da reunião anterior. A ata anterior foi aprovada por unanimidade. 3. Processos aprovados ad
referendum: a) Processos referentes à quebra de pré-requisito: O presidente da mesa explicou a
excepcionalidade, devido à mudança do sistema e o bloco com os processos: SEI 23106.001268/2021-19;
SEI 23106.002364/2021-84; SEI 23106.001904/2021-11 e SEI 23106.003470/2021-85 foi colocado em
votação. Os quatro processos foram aprovados por unanimidade. b) Contratação dos professores
voluntários Fagner de Oliveira Dias e Eduardo Prista Rostey. O prof. José Marcio falou do processo de
avaliação e documentação, e colocou em votação a contratação dos professores voluntários. Os processos:
SEI  23106.002188/2021-81 e SEI  23106.134576/2021-49 foram aprovados por unanimidade.  4.
Colaborações esporádicas do Prof. Antônio Isidro, à luz da resposta da consulta feita ao DGP. O prof.
José Márcio relembrou o pedido feito pelo prof. Isidro na última reunião do Colegiado e explicou que fez
uma consulta ao DGP (SEI 23106.129280/2020-14), devido à reprovação anterior aos ad referenduns. O
presidente da mesa explicou que, segundo o DGP, a demanda do prof. Antônio Isidro é legítima e que ele não
tem impedimento algum, logo os pareceres concedidos nos três processos foram pertinentes (SEI
23106.051809/2020-79, 23106.122610/2020-32 e SEI 23106.119143/2020-63). Os professores Rodrigo e
Carlos Rosano falaram sobre a necessidade do Colegiado aprovar o ponto, tendo em vista a aprovação do
DGP e o resguardo legal. O presidente da mesa colocou as três colaborações esporádicas em bloco. O bloco
foi aprovado por unanimidade 5. Colaboração esporádica da Profa. Marina Moreira no CEFET
MG  (SEI 23106.038406/2020-34). O parecerista, prof. Paulo Bermejo, recomendou o deferimento da
solicitação. O item foi aprovado por unanimidade. 6. Colaboração esporádica da Profa. Tatiane Paschoal
no Sindicato dos Docentes em Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de São Carlos,
Araras e Sorocaba (ADUFSCar), SEI 23106.007018/2021-92. A profa Gisela Demo Fiuza, relatora do
processo, leu o parecer e foi favorável ao pedido. O item foi aprovado por unanimidade. 7. Colaboração
esporádica do Prof. Paulo Bermejo no CEFET MG  (SEI  23106.001466/2021-82). A profa. Marina
Moreira concedeu parecer favorável a solicitação. Colocado em votação, o item 7 foi aprovado por
unanimidade. 8. Colaboração esporádica do Prof. Rodrigo Rezende Ferreira no  Sindicato dos Docentes
em Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de São Carlos, Araras e Sorocaba
(ADUFSCar), SEI  23106.007153/2021-38. O prof. Marcos Dantas concedeu parecer favorável a
solicitação. O item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 9. Relatório apresentado pelo
Prof. Caio Costa sobre atividade de colaboração esporádica (SEI 23106.127722/2020-80). O prof. Pedro
Neiva aprovou o relatório. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 10. Relatório
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apresentado pelo Prof. Caio Costa sobre atividade de colaboração esporádica
(SEI   23106.127745/2020-94), A profa. Danielle Pinheiro concluiu que o prof. Caio atendeu aos critérios
que regulamentam a colaboração esporádica. O item 10 foi colocado em votação e foi aprovado por
unanimidade. 11. Aprovação ad referendum do curso de Especialização lato sensu: Gestão de Logística e
Operações em Organizações Públicas de Saúde (SEI  23106.079924/2020-16). O presidente da mesa
explicou o processo e passou a palavra a profa. Eluiza, relatora do processo. A profa. Eluiza concedeu
parecer favorável à aprovação do edital de seleção do curso. Colocado em votação, o item 11 foi aprovado
por unanimidade. 12.Assuntos Gerais. A profa. Débora Barem fez um questionamento a cerca da presença
dos alunos nos ambientes virtuais. Depois de uma breve conversa, os professores entenderam que a cobrança
de presença é feita a critério do professor, desde que este critério conste no programa inicial da disciplina que
é repassado para os alunos. O prof. José Marcio agradeceu a presença de todos, falou sobre a consolidação da
aprendizagem neste semestre e que provavelmente o próximo será híbrido ou presencial. O presidente
terminou sua fala e desejou um bom semestre a todos. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado
deu por encerrada a reunião, às 18 horas e 15 minutos, da qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente
Ata.

 

 

 

 

 

 [JC1]Ana, por favor inclua o nome dos professores voluntários. Você pode achar estes nomes na
convocatória.

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Benchimol, Técnico(a) em Secretariado do
Departamento de Administração da FACE, em 04/02/2021, às 14:11, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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