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Ata da segunda (2ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 17 de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 17 horas, via
webconferência (recurso: ZOOM) com a par�cipação dos professores: Aldery Silveira Júnior, Caio Cesar de
Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos Denner, Carlos Henrique, Carlos Rosano,  Cecílio Daher, Débora
Dorneles Barem, Diego Mota, Doriana Daroit, Eluiza Watanabe, Evaldo Cavalcante, Fabrício Oliveira
Leitão, Francisco Antônio Coelho Júnior, Gisela Demo, José Marcio Carvalho, Leonardo Conke, Marcos
Alberto Dantas, Maria Amélia de Paula Dias, Marcos Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Olinda
Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Paulo Bermejo, Rafael Barreiros, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira,
como presidente da mesa, Roque Magno, Siegrid Guillaumon, Silvia Araújo dos Reis, Solange Alfinito,
Tomas de Aquino, Vanessa Cabral, Vinicius Amorim Sobreiro, Victor Rafael Celes�no. Jus�ficaram a
ausência os professores: Antônio Isidro, Carlos André de Melo Alves, Danielle Sandi,  Helena Costa, Ivan
Gartner, Josivania Silva Farias, Pedro Neiva. Como representante dos funcionários: Ana Claudia
Benchimol. Como representante da AD&M: Fábio Cunha. O presidente da mesa cumprimentou a todos e
passou aos informes. 1. Informes: a) O prof. Rodrigo falou do concurso para eleger os melhores cursos,
promovido pela ANGRAD, que foi divulgado pela profa. Patrícia Guarnieri. O presidente da mesa
informou que o ADM estará concorrendo com os projetos: Retrato Acadêmico, coordenado pelos
professores Diego Mota e Siegrid Guillaumon e com a casoteca, coordenado pela profa.
Helena.  2. Aprovação da ata da reunião anterior.  Colocada em votação, a ata foi aprovada por
unanimidade. 3. Reintegração discente (SEI 23106.007344/2022-81). Relatora: profa. Olinda Lesses. A
profa. Olinda fez um resumo sobre o pedido, e informou que, com base em uma análise do histórico
escolar e na situação geral da ex-aluna, decidiu pelo indeferimento da solicitação de reintegração.  O item
foi aprovado por unanimidade. 4. Processos aprovados ad referendum: 4.1.Carta de intenção para a
CAPES envolvendo a oferta da especialização em Gestão Pública Municipal (GPM) pelo ADM, a ser
ofertada a distância. Proposta elaborada e subme�da pelos professores Fá�ma Freire (CCA) e Evaldo
César Rodrigues (ADM). Relator: prof. Aldery Jr. SEI 23106.027339/2022-94. O presidente da
mesa explicou que a aprovação ad referedum se deu devido ao atendimento do prazo para a submissão
do projeto e passou a palavra ao prof. Aldery, relator do processo. O prof. Aldery concedeu parecer
favorável à aprovação do Mérito Acadêmico da Proposta do Curso de Especialização em Gestão Pública
Municipal. O prof. Evaldo explicou sobre a proposta e da importância do projeto em nível nacional. O
prof. José Marcio pediu a palavra para parabenizar a inicia�va e ponderou sobre o valor social da oferta
do curso. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 4.2. Pedido de colaboração
esporádica do prof. Antônio Isidro Filho. Relator: prof. Paulo Henrique Bermejo. SEI
23106.021851/2022-27. O prof. Rodrigo enfa�zou que a colaboração não será remunerada, e passou a
palavra ao prof. Paulo Bermejo, relator do processo. O prof. Paulo Bermejo fez uma breve explicação do
pedido de colaboração esporádica do prof. Antônio Isidro, e concedeu parecer favorável à
solicitação. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 5. Proposta de comissão para
definição das regras de Monitoria (divulgação, seleção e divisão de bolsas). Relatora: Profa. Silvia
Reis. A profa. Silvia comunicou a sua saída do cargo de coordenadora do departamento. Agradeceu à
chefia, à secretaria e aos professores pelo apoio, e deu sequência ao ponto de pauta. A profa. Silvia
explicou a necessidade da criação de uma comissão de monitoria a fim de melhorar e esclarecer os
critérios adotados para a escolha dos monitores e para a seleção das bolsas de monitoria. A professora
reforçou que a comissão não terá o obje�vo de engessar as normas, apenas defini-las em um documento
formal do departamento. O prof. Rodrigo abriu para a discussão. Os profs. Aldery e José Márcio se
manifestaram contra a criação da comissão, reforçando que a Universidade já possui normas de
monitoria e que a distribuição de bolsas no ADM sempre foi feita de acordo com critérios conhecidos e
não houve até então nenhum problema quanto a isso no Departamento. A profa. Doriana se manifestou
a favor do critério de sorteio para a atribuição de bolsas de monitoria. Colocada em votação, a criação da
comissão de monitoria foi aprovada com 13 favoráveis, 9 votos contrários e 4 abstenções. O presidente
da mesa perguntou quem poderia compor a nova comissão, junto com a profa. Silvia, e reforçou a
necessidade de pelo menos três membros do Colegiado. A profa. Maria Amélia se colocou à disposição.
Ninguém mais se manifestou, nem mesmo os favoráveis à criação da comissão. 6. Entrada do ADM na
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fase 3 do plano de retomada da UnB no próximo semestre le�vo (anexo). O presidente da mesa
explicou a necessidade de votação da entrada do ADM na fase 3 do plano de retomada que trata da
ampliação da oferta de forma presencial das demais a�vidades ainda executadas de forma remota em
relação à etapa 2. Planejamento e preparação para o início da Etapa 4. Na intenção de manter o diálogo
com todos os departamentos, o CEPE pediu para que as unidades se manifestassem sobre a retomada às
aulas presenciais até o dia 29/03. O prof. Rodrigo abriu para o debate. Depois de uma extensa discussão
sobre o ponto, no qual alguns professores expuseram pontos favoráveis e contrários ao retorno
presencial, o prof. Rodrigo encaminhou para a votação do item 6. Colocado em votação, pela entrada do
ADM na fase 3 do plano de retomada, considerando que podem haver exceções que serão detalhadas
pelo CEPE, o item foi aprovado com 22 votos a favor, 2 votos contrários e 1 abstenção. 7. Destaques à
minuta de Resolução do CEPE para 1/2022. O prof. Rodrigo e o prof. Leonardo Conke destacaram dois
parágrafos da minuta de Resolução do CEPE para 1/2022, a saber: art. 1º, §3º “As aulas prá�cas, bem
como apresentações de trabalhos e avaliações, devem ocorrer de forma presencial, mesmo para
disciplinas eventualmente ofertadas em formato remoto” e o art. 1º, §4º “As defesas de trabalhos de
conclusão de curso, dissertações, teses e exames de qualificação deverão ser realizadas de forma
presencial, exceto em situações excepcionais e mediante aprovação do colegiado do curso de graduação
ou da comissão do programa de pós-graduação”. O presidente explicou que as prá�cas descritas serão
um retrocesso, pois as novas formas de trabalho online facilitam e o�mizam o trabalho dos alunos e dos
professores, e que por isso, deveriam ser man�das, até mesmo porque já eram previstas antes da
pandemia e contam com legislação federal de suporte. Desta forma, o prof. Rodrigo sugeriu, com base
nas discussões anteriores, que estes dois pontos fossem revisados e alterados. Colocado em votação, a
alteração do texto referente ao ar�go 1º, §3º foi aprovada por unanimidade, sugerindo redação que
permita a realização de provas e avaliações remotamente, mesmo para disciplinas presenciais. Em
seguida, o prof. Rodrigo colocou em votação a supressão do texto referente ao ar�go 1º, §4º, que
também foi aprovado por unanimidade. 8. Assuntos gerais. O prof. Rodrigo falou na saída da profa. Silvia
Araújo da coordenação do curso. A parabenizou e agradeceu o trabalho da professora junto à
coordenação. Em seguida, informou que convidou a profa. Vanessa Cabral para assumir o cargo de
coordenação, junto à profa. Olinda, e que ela aceitou o convite. O prof. Rodrigo deu as boas-vindas à
profa. Vanessa Cabral e lhe desejou sucesso.  Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu
por encerrada a reunião, às 19 horas e 12 minutos, da qual eu Ana Claudia Benchimol, lavrei a presente
ata.
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