
Ata da terceira (3ª) reunião ORDINÁRIA do colegiado do departamento de 

Administração da Universidade de Brasília/UnB, realizada em treze de junho de dois 

mil e dezoito, às 17 horas no Auditório Azul, localizado nas dependências da FACE, 

com a presença dos professores: Adalmir de Oliveira Gomes, Aldery Silveira Júnior, 

Carlos Rosano Peña, Carlos André de Melo Alves, Debora Dorneles Barem, Diego 

Mota Vieira, Edgar Reyes Junior, Eluiza Alberto de Morais Watanabe, Evaldo Cesar 

Cavalcante Rodrigues, Fabrício Oliveira Leitão, Francisco Antônio Coelho Júnior, 

Gisela Demo Fiúza, Herbert Kimura, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio 

Carvalho, como presidente da mesa, Leonardo Silveira Conke, Marcos Alberto Dantas, 

Maria Amélia de Paula Dias, Marina Figueiredo Moreira, Olinda Maria Gomes Lesses, 

Patrícia Guarnieri dos Santos,  Rodrigo Rezende Ferreira, Roque Magno de Oliveira, 

Silvia Araújo dos Reis, Siegrid Guillaumon, Solange Alfinito,Tatiane Paschoal, 

Vanessa Cabral Gomes, Victor Rafael Rezende Celestino. Justificaram a ausência os 

professores: Antônio Isidro da Silva Filho, Caio César de Medeiros, Carla Peixoto 

Borges, Carlos Denner dos Santos Junior, Helena Araújo Costa, Josivânia Silva Farias, 

Marcus Vinícius Soares Siqueira, Tomás de Aquino Guimarães, Valmir Emil 

Hoffmann, Vinícius Amorim Sobreiro. Como representante dos técnicos 

administrativos: Emília de Oliveira Faria. Aberta a reunião, o presidente da mesa 

cumprimentou a todos e deu início aos informes. Item I. Informes: a) O presidente da 

mesa informou que está em processo de negociação a parceira do departamento com a 

Guangdong University of Finance & Economics; b) informou ainda sobre os novos 

procedimentos de apoio a eventos e compra de passagens e lembrou os valores limites 

de auxílio determinados pela resolução 01/2016; c) o presidente da mesa passou a 

palavra ao prof. Diego que informou sobre o evento realizado pelo NDE de mobilização 

para o ENADE 2018 e agradeceu a participação das docentes Siegrid, Olinda, Maria 

Amélia e Vanessa. Ele falou ainda da criação de uma disciplina para o segundo 

semestre nos moldes de EPA para os alunos que farão o ENADE. Por fim, ele convidou 

a todos os presentes para participarem da III Feira do Consumo Consciente e Descarte 

Sustentável que ocorrerá no dia 28 de junho, das 18h às 23h, na FACE. Item II. 

Aprovação da ata da reunião anterior: colocada em votação, a ata da reunião 

02/2018 foi aprovada por unanimidade. Item III. Renovação do contrato de 

professores colaboradores: o presidente da mesa passou a palavra a profa. Olinda que 

relatou o interesse dos professores colaboradores Amanda Cristina Gaban (SEI 

23106.072976/2017-58) e Luiz Alberto Machado (SEI 23106.081923/2017-28) em 

renovar o termo de adesão ao trabalho voluntário para o período de 2018/2. Item IV. 

Apreciação dos itens aprovados ad referendum: processo de mudança de curso da 

discente Emily Kaori Fuzikawa (SEI 23106.054128/2018-48) e proposta do MBA em 

Data Science aplicada a Administração (SEI 23106.063485/2018-05). Colocado em 

votação os itens foram aprovados por unanimidade; Item V. Lista de oferta do 

segundo semestre de 2018: a lista de oferta referente ao período de 2018/2 foi 

apresentada. Feitos os esclarecimentos, o item foi colocado em votação e foi aprovado 

por unanimidade. Item VI. Apreciação de pedido de licença capacitação solicitada 

pela profa. Solange Alfinito; (SEI 23106.058092/2018-71). O pedido teve parecer 

favorável por parte do avaliador. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por 

vinte e dois votos a favor e uma abstenção; Item VII. Aproveitamento da vaga da 

profa. Francy Soares Bogosian: Foi feito um relato sobre a dificuldade em resgatar a 

vaga decorrente da aposentadoria da Profa. Francy Bogosian, pois esta havia sido 

transferida indevidamente para o Departamento de Música da UnB. Foi necessário um 

período superior a dois anos e muito esforço por parte de duas administrações do ADM 

para se conseguir o resgate da vaga. O Colegiado foi informado do risco de perde-la 



novamente e sobre a importância de se dar um destino rápido para esta vaga em aberto. 

Após ampla discussão, o presidente da mesa colocou em votação o aproveitamento da 

referida vaga com o candidato aprovado em segundo lugar do concurso da área de 

Conhecimento: Administração: Produção e Operações (Edital de Abertura nº 352/2016). 

O encaminhamento foi aprovado por vinte e dois votos a favor, dois contrários e uma 

abstenção. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a 

reunião, às dezoito horas e cinquenta minutos, da qual eu, Emília de Oliveira Faria, 

lavrei a presente ata. 


