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 Ata da segunda (2a) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 03 de março de dois mil e vinte e um, às 17 horas via
webconferência (recurso: ZOOM) com a participação dos professores: Adalmir Gomes, Aldery Silveira
Júnior, Alexandre Maduro, Caio Cesar de Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos Denner, Carlos Henrique,
Carlos Rosano Peña, Cecílio Daher, Danielle Sandi, Débora Dorneles Barem, Diego Mota, Edgar Reyes,
Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Fabrício Oliveira Leitão, Francisco Antônio Coelho Júnior, Gisela
Demo, Herbert Kimura, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio Carvalho, como presidente da mesa,
Josivania Silva Farias, Leonardo Conke, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Marina
Moreira, Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Pedro Neiva, Rodrigo R. Ferreira, Roque Magno, Siegrid
Guillaumon, Solange Alfinito, Silvia Reis, Tatiane Paschoal, Tomas de Aquino, Vanessa Cabral, Vinicius
Amorim Sobreiro. Como professor substituto: João Gabriel M. Souza. Justificaram a ausência os
professores: Carlos André de Melo Alves, Elaine Neiva, Helena Costa, Rafael Barreiros, Rafael Rabelo.
Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. O presidente da mesa cumprimentou a todos
e iniciou a reunião. 1. Informes: a) Início do semestre. O presidente da mesa falou que o semestre continua
correndo bem, agradeceu e destacou a importância da atuação dos coordenadores, e finalizou a sua fala
informando sobre a cerimônia de Colação de Grau dos alunos do curso de Administração em formato
online. b) Informe profa. Patrícia Guarnieri. A professora pediu para registrar em ata o comportamento de
um aluno do curso de Administração. A profa. Patrícia explicou que o aluno ficou insatisfeito com a forma
de cobrança de presença (a forma de avaliação de presença está de acordo com a resolução CEPE e com o
plano de ensino apresentado no primeiro dia de aula) em suas aulas remotas, e que recebeu deste, um e-mail
com tom de ameaça. O prof. Francisco Coelho sugeriu, via chat, “uma nota de repúdio mais genérica, do
tipo: ‘O Colegiado do Departamento de Administração repudia toda e qualquer atitude desrespeitosa para
com os professores durante as aulas síncronas. É um período conturbado o que estamos vivendo, mas os
pilares da ética e do respeito permanecem’.” Vários professores manifestaram solidariedade com a fala da
professora e relataram situações similares. c) Informe profa. Siegrid. A profa. Siegrid pediu aos professores
para atualizarem os Currículos Lattes para a coleta de dados do Retrato Acadêmico do curso. d) Informe
profa. Carla Borges. A professora informou que enviou um e-mail com a convocação para a reunião do
Eixo EOGP. e) Informe prof. Diego Mota. O professor informou o esforço que a Comissão de Pesquisa está
realizando e pediu a colaboração dos professores na atualização dos Currículos Lattes. f) Informe profa.
Patrícia Guarnieri. A professora informou da aula inaugural da turma de Especialização em Gestão de
Logística e Operações em Organizações Públicas para servidores do Ministério da Saúde; dando
continuidade, convidou a todos a participarem do evento inicial do curso. g) Informe profa. Carla Borges.
A professora pediu aos orientadores dos trabalhos de monografia que orientem seus alunos a preencherem o
formulário disponível no site para a coleta de dados. h) Informe prof. Rodrigo.  O professor lembrou que o
semestre é regido pela resolução do CEPE e colocou a coordenação à disposição dos professores, caso haja
alguma intercorrência em relação ao ensino remoto. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. A ata
anterior foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 3. Processos aprovados ad referendum: a)
Reintegração de Marcos Fonseca (SEI 23106.015813/2021-54). Colocada em votação, a reintegração do
aluno foi aprovada por unanimidade. b) Relatório de estágio pós-doutoral do Prof. Edgar Reyes Júnior
(SEI 23106.004416/2019-32). O prof. Rafael Porto emitiu parecer favorável. Colocado em votação, o item
foi aprovado por unanimidade. Na sequência o prof. Edgar Reyes fez um breve relato verbal da experiência
com o estágio pós-doutoral. c) Cessão do Prof. Herbert Kimura para assumir cargo comissionado de
direção na Agência Espacial Brasileira (AEB) no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (SEI
23106.000101/2021-14). O prof. José Márcio Carvalho, relator do processo, indicou a aprovação do pedido e
falou da pertinência em solicitações como esta. Vários professores parabenizaram o prof. Kimura pelo novo
cargo. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. d) Colaboração esporádica do Prof.
Herbert Kimura na Receita Federal do Brasil (SEI 23106.130607/2020-92). O prof. João Carlos Paiva
leu o parecer e concluiu sendo favorável à solicitação. Colocado em votação, o item foi aprovado por
unanimidade. 4. Constituição da comissão eleitoral que vai organizar a consulta à comunidade do ADM
para a escolha da Chefia e Sub-Chefia do Departamento de Administração. O presidente da mesa
explicou que a proposta inicial da comissão eleitoral é a seguinte: Aldery Silveira Júnior (presidente),
Raphael Rabelo Nunes, Roseane de Souza Aquino e um representante a ser designado pelo CAADM. O prof.
Aldery falou da preferência em criar uma chapa única. O prof. Leonardo pediu a palavra e lembrou que a
comissão precisa de três professores; depois de uma breve conversa, decidiu-se incluir o prof. Leonardo na
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comissão. Colocado em votação a comissão eleitoral formada por: Aldery Silveira Júnior (presidente),
Leonardo Conke, Raphael Rabelo Nunes, Roseane de Souza Aquino e um representante a ser designado pelo
CAADM, o item 4 foi aprovado por unanimidade. 5.  Revalidação de diploma, do requerente Eric
Rodrigo Salas Silva (SEI:23106.039010/2019-71; Plataforma Carolina Bori: 00002.1.29698/01-2021). O
prof. Leonardo Conke explicou que o aluno conseguiu deferimento parcial da solicitação de Revalidação de
Diploma e que precisará cursar algumas disciplinas.  O relatório apresentado pela Comissão Permanente de
Revalidação de Diplomas foi aprovado por unanimidade.  O prof. Leonardo pediu a palavra e sugeriu, com
base nas análises que faz dos pedidos de revalidação de diploma, uma discussão futura sobre a atualização
das disciplinas do curso. 6.  Proposta de projeto de extensão "Planejamento e Construção de Carreiras
Profissionais para Administradores", submetida pela Professora Siegrid Guillaumon Dechandt
(SEI: 23106.020533/2021-68). O prof. Roque Magno concedeu parecer favorável à solicitação. Colocado
em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 7.  Proposta de projeto de pesquisa "ESTUDO
CIENTÍFICO, MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS, TRILHAS DE APRENDIZAGEM E
MODELOS DE GESTÃO DO PROGRAMA EQUILÍBRIO TRABALHO/FAMÍLIA", submetida pelo
prof. Francisco Antônio Coelho Júnior (SEI: 23106.023138/2021-37). A profa. Tatiane Paschoal leu o
parecer e concedeu parecer favorável à proposta de pesquisa submetida. O prof. Edgar falou da importância
de propostas como esta e parabenizou o prof. Francisco Coelho. A proposta foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade.  8.Assuntos Gerais. O presidente agradeceu a todos e falou da expectativa da
formação das chapas para a escolha da nova chefia do Departamento de Administração. O prof. José Marcio
continuou sua fala, e explicou que, devido ao grande volume de processos recebidos diariamente no SEI, é
responsabilidade da parte interessada instruir, acompanhar e desobstruir a tramitação dos processos. O
presidente agradeceu mais uma vez e desejou uma boa semana a todos. Nada mais havendo a tratar, o
presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às 18 horas e 36 minutos, 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 09/03/2021, às 16:10, 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 6413596 e
o código CRC 47C038B9.

Referência: Processo nº 23106.025762/2021-79 SEI nº 6413596


