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

da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 26 de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 17 horas via
webconferência (recurso: ZOOM) com a par�cipação dos professores: Adalmir Gomes, Aldery Silveira
Júnior, Antônio Isidro da Silva Filho, Caio César de Medeiros Costa, Carla Peixoto Borges, Carlos Denner
dos Santos Júnior, Carlos André de Melo Alves, Carlos Henrique Marques da Rocha, Carlos Rosano Peña,
Danielle Sandi Pinheiro, Débora Dorneles Barem, Doriana Daroit, Edgar Reyes, Elaine Rabelo Neiva, Eluiza
Alberto de Moraes Watanabe, Evaldo César Cavalcante Rodrigues, Fabrício Oliveira Leitão, Gisela Demo
Fiúza, Helena Araújo Costa, Josivania Silva Farias, Leonardo Silveira Conke, Marcos Alberto Dantas,
Marcus Vinicius Soares Siqueira, Olinda Maria Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri dos Santos, Paulo
Henrique de Souza Bermejo, Pedro Robson Pereira Neiva, Rafael Barreiros Porto, Rodrigo Rezende
Ferreira, como Presidente da mesa, Roque Magno dos Santos, Siegrid Guillaumon Dechandt, Silvia Araújo
dos Reis, Solange Alfinito, Ta�ane Paschoal, Tomás de Aquino Guimarães, Vanessa Cabral Gomes, Victor
Rafael Rezende Celes�no e Vinicius Amorim Sobreiro. Como representante da AD&M Bruna Jesus.
Jus�ficaram a ausência os professores: Francisco Antônio Coelho Júnior, Ivan Ricardo Gartner, Marina
Moreira e Rafael Rabelo Nunes. Como representante dos funcionários: Elizânia de Araújo Gonçalves. O
presidente da mesa cumprimentou a todos e iniciou a reunião com uma mensagem de boas vindas.
Solicitou que se alguém �vesse algum informe, que se manifestasse. A professora Carla Borges Informou
aos par�cipantes que está precisando de algum aluno que tenha terminado ETC mas não tenha se
formado para ser tutor de um aluno que ela está orientando e que é portador de TDH. O professor Edgar
Reyes comentou que o DAC tem um serviço de apoio e inclusive bolsas para alunos de pós-graduação e
sugeriu a busca pela professora Carla ao DAC. A Professora Helena Costa informou sobre o sucesso da
casoteca e ressaltou que fez um pedido de renovação do projeto para 2022. Assim, o projeto con�nua. O
professor Rodrigo Rezende sugeriu a apresentação da casoteca ao colegiado, com o que a profa. Helena
concordou. 1. Informes: 1.1. O Professor Rodrigo Rezende passou aos informes, mencionando sobre a
previsão de reuniões do colegiado do ADM em 2022, possibilitando um planejamento pelos
par�cipantes. Informou que visa aumentar a diversidade de dias (segunda a quinta), alternando, e
sempre às 17:00 hs, e alinhar os encontros com as reuniões da FACE (apenas a de fevereiro que não). 1.2.
Informou sobre a realização das matrículas no curso correu bem, sendo 1.275 matriculados, e 237 turmas
neste semestre. Ressaltou que este é mais um semestre a distância. Pediu aos par�cipantes para se
atentarem para a resolução 123/2021 do CEPE. Comentou ainda que 2022 será um ano de recomposição
do calendário le�vo, com quase três semestres acontecendo totalmente este ano. Que também se
atentem para a aprovação dos calendários 2022 e 2023 pelo CEPE (sujeito a alterações). 1.3. Informou
que a Secretaria retornou as a�vidades presenciais, através de uma escala de, pelo menos, uma pessoa
por dia, durante seis horas, até o final do semestre. A escala do mês será sempre divulgada com
antecedência por e-mail e site, pelo menos, contando também com a divulgação nas redes do ADM pela
comissão de comunicação. 1.4. Comentou a respeito do recebimento de prêmios pela empresa Junior, e
parabenizou os alunos que fazem parte da referida empresa. O Professor Antônio Isidro divulgou uma
ação de impacto na disciplina gestão da inovação. Convidou os colegas no âmbito da disciplina, para
atuarem colaborando com essa inicia�va, ressaltando ainda, que algumas ins�tuições importantes
par�cipam desse projeto 1.5. Ressaltou sobre o premio de melhores monografias e sua importância e
parabenizou a comissão pelos trabalhos desenvolvidos. O Professor Leonardo Silveira Conke disse que o
prêmio já está finalizando, que não �veram muitas inscrições, mas está avaliando o que pode melhorar e
que a comissão pretende entregar o prêmio na formatura, que ocorrerá no dia 4/2. 1.6. Em relação à
comemoração dos 60 anos da UnB, o Professor Rodrigo Rezende frisou que o ADM é um Departamento
muito grande, produ�vo e tem muita história para contar. Informou que a Chefia, juntamente com a
Coordenação do Departamento pretendem realizar algum algum trabalho rela�vo no segundo semestre.
Disse que es�mula as par�cipações e que o Departamento vai apoiar, facilitar para que ocorra. O
professor Carlos Rosano lembrou que alguns anos atrás foi feito em conjunto com o PPGA e sugeriu a
possibilidade de cooperação de professores que estão no ADM há mais tempo, bem como lembrar dos
ex-alunos. A professora Helena Costa ressaltou a importância da mesa de egressos, e sugeriu trazer
pessoas de varias décadas e se colocou à disposição para auxiliar. Parabenizou ainda a AD&M pelos
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resultados e pela inclusão dos professores e disse que foi posi�vo receber o retorno e citou a parceria
entre AD&M e casoteca e disse que essa parceria em 2022 será ainda mais forte e que estão interessados
em formar grupos de trabalho (quem sabe o NDE). Em seguida, o Presidente fez a leitura dos pontos de
pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. O Professor Rodrigo Rezende passou então à aprovação
da ata e abriu para comentários. Registrou a necessidade de alteração de inserir o sobrenome do
professor Carlos Henrique Marques da Rocha. A ata foi aprovada com uma abstenção. 3. Transferência
obrigatória discente. SEI 23106.128130/2021-66. A Professora Olinda Maria Gomes Lesses fez um breve
relato e explicou a situação do aluno oriundo do Exército e que seu parecer é favorável ao pedido de
transferência, pois o aluno está no início do curso e é possível compa�bilizar as grades de conteúdo.
Trata-se de ensino à distância, e um consórcio entre ins�tuição pública e privada. Relatou que a resolução
não impede essa transferência. O Professor Rodrigo Rezende ressaltou que houve uma pesquisa feito
pela coordenação e o fato dele ser oriundo de ins�tuição privada não impede a aceitação do pleito, e que
a carga horária atual do curso do aluno é maior que a carga horária do ADM e que não há nenhum óbice.
O Professor Aldery Silveira Júnior informou que transferências obrigatórias impactaram muito o
Departamento an�gamente. Citou a resolução criada an�gamente e disse estranhar a questão do aluno
vir de faculdade par�cular. O Professor Rodrigo Rezende frisou que foi feita consulta ao próprio DEG e
consulta à legislação e que houve uma mudança legisla�va e que atualmente é permi�do. Frisou que a
demanda não tem sido grande. A professora Débora Dorneles Barem citou que a legislação an�ga era
muito clara, e que esse �po de transferência não era permi�da. O Professor Vinícius Amorim Sobreiro
indagou se fica condicionada ao ves�bular. O Presidente da mesa informou que não há essa
condicionante, que é legislação da União. O Professor Caio Cesar de Medeiros Costa indagou sobre a
questão do curso presencial e não a distância. A professora Olinda ressaltou que não há nada que impeça
e que an�gamente realmente não podia, mas que a própria CEG informou que não há impedimento, pois
cursos presenciais e a distância podem ser considerados equivalentes atualmente. O professor Antônio
Isidro solicitou um esclarecimento maior. Indagou se há uma omissão da norma e se o solicitante está se
baseando nessa brecha para uma aprovação. O Professor Rodrigo Rezende frisou que desconhece sobre
essa omissão e frisou que se trata de alterações legisla�vas e norma�vas recentes, e que não tem
conhecimento dessa omissão. A professora Daniele Sandi Pinheiro sugeriu colocar a ressalva da
aprovação para que seja aceita somente na situação que estamos vivendo atualmente, ou seja,
considerando a situação de pandemia, pois pode haver uma enxurrada de casos de EaD no curso
presencial após este período. O professor Rodrigo Rezende disse que a sugestão é bem vinda. Disse que
não acredita nessa enxurrada e que pode ressaltar essa condição na aprovação de todo modo. O
Professor Caio César levantou a questão do aluno ser oriundo da Universidade Federal e a Professora
Olinda Maria disse que se trata de um consórcio e que se o consórcio é federal, melhor ainda, pois assim
já não mais há o óbice de ser uma ins�tuição estritamente privada. O Professor Edgar Reyes informou
que a legislação que o CEPE passou 032/2004, afirma literalmente que esses pedidos de transferência
serão analisados sem a exigência de que a Universidade de origem seja pública, ra�ficando o que a
pesquisa feita pela coordenação apontou. A Professora Helena Costa registrou a questão dele realizar o
curso a distância na Universidade de origem e que, portanto, não há necessidade de cursar
presencialmente aqui. O Professor Antônio Isidro comentou novamente sobre omissão. Frisou que a
instrução da CEG não dá segurança para votar. O Professor Rodrigo Rezende registrou novamente que há
a possibilidade dessa transferência, que não há nenhum óbice, apesar dos argumentos apresentados
serem lógicos, pois a legislação e as normas vigentes dão respaldo para a aceitação do pedido na forma
em que se encontra. Após alguns ques�onamentos adicionais, o Presidente da mesa encerrou as
inscrições. Colocado em votação, o parecer obteve 7 votos favoráveis, 13 votos contrários e 6 abstenções
sendo a solicitação de transferência recusada. 4. Processos aprovados ad referendum para profs.
voluntários, SEIs: 4.1. 23106.139424/2021-13; 4.2. 23106.137540/2021-06; 4.3. 23106.135814/2021-14;
4.4. 23106.135303/2021-01. A Professora Olinda Maria Gomes Lesses informou que foram os úl�mos
processos enviados. Colocado em votação, os processos foram aprovados por unanimidade. 5. Pedido de
colaboração esporádica do prof. Paulo Henrique de Souza Bermejo. SEI 23106.100844/2021-18. O
relator, prof. Aldery Silveira Júnior fez um breve relato sobre seu parecer favorável a solicitação de
colaboração esporádica. O Professor Paulo Henrique de Souza Bermejo fez alguns esclarecimentos
adicionais. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 6. Resultado final do concurso
para eixo FMQ, edital 346/2019. SEI de acesso restrito. O prof. Rodrigo divulgou o resultado do concurso
e lembrou que o ADM encerrou dois concursos que estavam parados desde janeiro de 2020 e que
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deveriam ser realizados para não perder as vagas. Passou a palavra ao Professor Carlos Rosano, que fez
um breve relato sobre o referido concurso. Ressaltou que já haviam inscrições fechadas e que o concurso
decorreu dentro da normalidade, sendo os candidatos aprovados aptos para atuarem no ADM. Posto em
votação o resultado foi aprovado por unanimidade. 7. Resultado final do concurso para eixo EOGP, edital
26/2020. SEI de acesso restrito. O Presidente da mesa fez uma breve exposição sobre o concurso e
divulgou o resultado. Neste momento, o Professor Carlos André de Melo Alves parabenizou os trabalhos
da banca do concurso de Finanças, em especial o Professor Carlos Rosano e fez um elogio aos candidatos
aprovados e agradeceu o apoio recebido pela secretaria e pela coordenação e chefia nesse momento
crí�co. O Professor Rodrigo Rezende reforçou o elogio às duas bancas e colocou o item em votação,
sendo o resultado aprovado por unanimidade. 8. Remoção da Professora Elaine Rabelo Neiva para o
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (PST) em troca de vaga docente equivalente. SEI
23106.002153/2022-22. Relator: Professor Tomás de Aquino Guimarães, em nome da Comissão
Permanente de Priorização de Vagas do ADM. O Presidente da mesa ressaltou que os pontos 8 e 9 de
pauta �nham pareceres vinculados, pois a decisão da comissão de aceitar a remoção da profa. Elaine
implicava no aceite de uma nova vaga e que a comissão �nha condições de propor ao colegiado a
des�nação desta vaga desde já. A comissão fez o parecer sobre os dois casos, estando eles no mesmo
processo SEI. O Professor Rodrigo Rezende contextualizou o pedido de remoção da Professora Elaine
Neiva desde o ano passado e que não houve obstáculo, mediante uma vaga equivalente. O relator do
parecer, Professor Tomás de Aquino, falou em nome da comissão e frisou ser o parecer favorável à
solicitação de remoção da Professora Elaine Rabelo Neiva, conforme documento constante no respec�vo
SEI. O Presidente do Colegiado elogiou o Professor Tomás de Aquino pela atuação na comissão e
experiência em casos anteriores, sendo ele muito capaz de lidar com um parecer desta complexidade.
Colocado em discussão o Professor Carlos Rosano salientou a perda de uma excelente Professora, a qual
sempre colaborou com o Departamento. Levantou a questão de porque não deixar a vaga aberta para
outras demandas de áreas com déficit maior. O Professor Rodrigo Rezende salientou que a vaga é do eixo
que está perdendo Liberando a Professora Elaine Rabelo, tratando-se de uma reposição e que, de todo
modo, a demanda da área de EOGP por professor con�nua sendo uma das mais elevadas do ADM,
conforme dados e ocasiões recuperados pelo presidente do colegiado em indagações feitas pelo prof.
Marcus Vinicius sobre os critérios de des�nação das vagas. Houve uma ampla discussão a respeito, com
todos os par�cipantes que falaram sendo favoráveis ao parecer, mesmo que com algumas ressalvas. A
Professora Débora deixou registrado seu carinho pela Professora Elaine, e disse que ela será sempre do
ADM. A Professora Josivânia Farias sugeriu a supressão do conteúdo do parecer referente à exigência (D)
de encerramento das a�vidades da profa. Elaine nas disciplinas do ADM antes de ser removida para o
PST. A Professora Doriana Daroit sugeriu votar essa supressão em separado, o que foi acatado pelo
colegiado. Foi sugerido votar 3 itens, incluindo a manutenção da condicionante "D", além dos pontos 8 e
9 da pauta. Aberta a votação a respeito da remoção, o item foi aprovado por unanimidade. Colocado em
votação, a manutenção da condicionante "D" foi aprovada com 15 votos favoráveis e 7 votos contrários.
9. Des�nação de vaga docente recebida do PST. Parecer vinculado ao SEI 23106.002153/2022-22.
Relator: prof. Tomás de Aquino Guimarães, em nome da Comissão Permanente de Priorização de Vagas
do ADM; 10. Assuntos Gerais. Colocado em votação, o item a respeito da des�nação da vaga conforme o
parecer da comissão foi aprovado com uma abstenção. O presidente agradeceu a todos e finalizou a
reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às 19:47
hs, da qual eu Elizânia de Araújo Gonçalves, lavrei a presente Ata.

Documento assinado eletronicamente por Elizânia de Araujo Gonçalves, Administrador(a) do
Departamento de Administração da FACE, em 28/01/2022, às 16:17, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7647086 e
o código CRC A77E2F80.

Referência: Processo nº 23106.008002/2022-88 SEI nº 7647086
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