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Ata da terceira (3ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 15 de março de dois mil e vinte e dois, às 17 horas, via
webconferência (recurso: ZOOM) com a par�cipação dos professores: Adalmir Oliveira, Aldery Silveira
Júnior, Antônio Isidro, 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, Gisela Demo, Helena Costa, Leonardo Conke, Marcos Alberto
Dantas, Maria Amélia de Paula Dias, Marcos Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Marina Moreira,
Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Pedro Albuquerque, Pedro Neiva, Rafael Barreiros, 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: Danielle Sandi, Francisco Antônio Coelho Júnior, José Marcio Carvalho,
Josivânia Farias, Paulo Henrique Bermejo, Rafael Rabelo, Maria Amélia Dias e Danielle Sandi. Como
representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. O presidente da mesa cumprimentou a todos e
falou sobre a inclusão de dois pontos de pauta. O prof. Rodrigo colocou em votação a inclusão dos
pontos: a) colaboração esporádica do prof. Antônio Isidro e b) licença capacitação da profa. Carla Borges.
A inclusão dos dois pontos de pauta foi aprovada por unanimidade. O presidente da mesa passou aos
informes.  1. Informes: a) O prof. Leonardo pediu a palavra, e falou da reunião com os alunos que tenham
interesse em iniciar a disciplina de PPA/ETC; b) O prof. Leonardo informou que a matrícula de PPA/ETC,
no próximo semestre, será realizada no mesmo período da matrícula regular; c) O prof. Rodrigo informou
o falecimento do ex-funcionário do ADM, Leonardo Ferreira da Silva; d) O prof. Rodrigo informou o
encerramento do Pós-doutorado do prof. Isidro. O prof. Isidro fez um breve relato sobre seu estágio pós-
doutoral. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. Colocada em votação, a ata 2 foi aprovada por
unanimidade. 3. Casoteca ADM. A profa. Helena Costa explicou a proposta da Casoteca, que hoje é um
projeto de extensão. A proposta de um espaço de criação de casos para a aplicação prá�ca dos alunos.
Que está preocupada com o protagonismo do aluno, trazendo realidade e possibilidades, com situações
prá�cas. São casos de problema de gestão. A profa. Helena apresentou o resultado alcançado e falou da
importância e relevância do projeto, que também é realizado por Universidades em outros lugares do
mundo. A profa. Helena terminou sua fala agradecendo a todos pelo espaço para a apresentação. 4.
Colaboração esporádica do prof. Antônio Isidro. Capacitação da equipe da Secretaria de Gestão de
Pessoas do Tribunal de Jus�ça do Estado de Roraima mediante curso de Dimensionamento da Força de
Trabalho. SEI: 23106.037082/2022-89. O prof. Adalmir, relator do processo, concedeu parecer favorável à
solicitação feita pelo prof. Antônio Isidro. O prof. Isidro agradeceu ao parecer, e explicou brevemente
sobre o curso de curta duração, na modalidade online. O prof. Rodrigo explicou que as horas são
compa�veis com as a�vidades. Colocado em votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. 5. Pedido
de licença capacitação da profa. Carla Borges. SEI: 23106.039526/2022-11. A profa. Eluiza, relatora do
processo, emi�u parecer favorável à solicitação da profa. Carla. Colocado em votação, o item foi
aprovado por unanimidade. Dando con�nuidade a reunião, o presidente da mesa falou da importância da
discussão e da transparência de alguns pontos relevantes, tendo em vista o retorno às aulas presenciais,
são eles: 6. Uso do laboratório do ADM no retorno às aulas no próximo semestre. O departamento não
tem uma norma, quem faz as regras é o próprio departamento. Sendo assim, será man�do o
procedimento de ajuste mútuo entre os professores para uso do laboratório, segundo o qual estará
permi�da a reserva do espaço para todas as aulas que os professores julgarem necessárias, desde que
haja espaço para que outros colegas também possam fazer uso do espaço, mediante aviso e programação
prévia. Os professores Victor Rafael e Carlos Henrique falaram da intenção em u�lizar o laboratório no
próximo semestre. 7. Vaga docente vacante do prof. Edgar Reyes. SEI 23106.039182/2022-40. Relator:
prof. Rodrigo Ferreira, em nome da comissão permanente de priorização de vaga do ADM.  A comissão
permanente de priorização de vagas do ADM analisou o caso e fez uma consulta ao DGP. Seguindo
as orientações do DGP, a comissão decidiu preencher a vaga de forma imediata, com seleção simplificada
de professor subs�tuto, e mais a frente, iniciar o processo de elaboração de concurso para professor
efe�vo. 8. Designação de salas de professores no ADM. SEI 23106.039200/2022-93. Relator: prof.
Rodrigo Ferreira. O prof. Rodrigo disponibilizou uma lista no SEI, com a atual situação das salas dos
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professores. O presidente ressaltou a desocupação de duas salas, e possíveis formas de preenchê-las,
lembrando que há professores DE 40h dividindo salas, e professores que foram aprovados recentemente,
e precisarão de alocação. Alguns professores destacaram alguns pontos pessoais sobre sua situação, e o
presidente da mesa orientou que houvesse um diálogo para decidir como ficará a divisão, sendo que, no
momento, os professores Victor Celes�no, Vanessa Cabral, Fabrício Oliveira e Cecílio Elias terão a
preferência para escolherem quais dessas duas salas vacantes desejam ocupar.  10. Par�cipação do ADM
no Edital FACE 2/2022, voltado para a aceleração do processo de internacionalização do curso. SEI
23106031042/2022-23. O prof. Rosano concedeu parecer favorável à aprovação do Projeto. A profa.
Siegrid explicou que o projeto tem o obje�vo de preparar graduandos do curso de administração para o
planejamento de suas carreiras no que se refere à internacionalização, à cria�vidade e sustentabilidade a
par�r do diálogo e comunicação com agentes da UnB e externos. Estão em vista, neste projeto, acordos
de cooperação com uma Universidade da China e uma Universidade do Canadá. Colocado em votação, o
item foi aprovado por unanimidade. 11. Versão final da Resolução do CEPE e retorno às aulas no ADM
no próximo semestre (resolução aprovada em reunião do CEPE ontem, 7/04. Documento a ser enviado
pelo Conselho nos próximos dias). Relatora da reunião: profa. Olinda Lesses. A profa. Olinda falou dos
principais pontos de mudanças da resolução, como a decisão do retorno das a�vidades presenciais, salvo
os professores que estão amparados pela Instrução Norma�va ME Nº 90, e a permanência das bancas e
avaliações que poderão ocorrer online, se o docente assim preferir. A profa. Olinda ressaltou que ainda
não foi definido como ficarão os casos de alunos e professores não-vacinados, e que o CEPE não definiu
como será no caso dos alunos que tenham aulas presenciais e remotas em sequência. Os professores
fizeram alguns apontamentos e �raram dúvidas quanto ao retorno e as a�vidades presenciais e remotas,
que foram esclarecidas pelos profs. Olinda e Rodrigo. 12. Assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o
presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às 19 horas e 03 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 18/07/2022, às 09:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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