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Ata da quarta (4ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 04 de maio 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 André de Melo, Carlos Rosano, Cecílio Daher,
Danielle Sandi, Diego Mota, Doriana Daroit, Eluiza Watanabe, Evaldo Cavalcante, Fabrício Oliveira Leitão,
Gisela Demo, Herbert Kimura, José Marcio Carvalho, Leonardo Conke, Marcos Alberto Dantas, Maria
Amélia de Paula Dias, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, Pedro
Neiva, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, como presidente da mesa, Roque Magno, Siegrid Guillaumon,
Silvia Araújo dos Reis, Solange Alfinito, Vanessa Cabral, Vinicius Amorim Sobreiro, Victor Rafael Celes�no.
Jus�ficaram a ausência os professores: Adalmir Gomes, Antônio Isidro, Carlos André de Melo Alves,
Francisco Antônio Coelho Júnior, Ivan Gartner, Josivania Silva Farias, Rafael Barreiros Porto, Tomas de
Aquino. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. O presidente da banca
cumprimentou a todos e passou aos informes. 1. Informes: a) A profa. Carla informou que o NDE está
discu�ndo a portaria que amplia a possibilidade de aumentar a carga de aulas remotas previstas de 20%
para 40%, e que trará uma proposta ao Colegiado futuramente. b) A profa. Silvia falou da proposta de
monitoria com base na nova resolução do DEG. Os professores deverão preencher um formulário para o
preenchimento de vagas neste semestre. A comissão propõe prazos bem definidos de distribuição de
bolsas por meio de uma resolução a ser apreciada pelo colegiado c) A profa. Helena informou que está
retornando da sua licença capacitação. d) A profa. Carla informou que a profa. Solange precisou assumir
outras responsabilidades, e por este mo�vo, pediu sua subs�tuição na presidência do NDE. A profa. Carla
informou que é a nova presidente do Núcleo. A profa. Solange explicou que devido à sobrecarga de
tarefas, incluindo a coordenação do PPGA, não foi possível con�nuar com as atribuições do NDE, e
finalizou agradecendo a compreensão de todos. e) O prof. Rodrigo falou sobre a tomada de preços para a
aquisição de novos computadores, e enfa�zou a prioridade de alguns professores, inclusive dos
professores que estão chegando agora, pois nesse primeiro momento, o Departamento não consegue
atender a todas solicitações. Os professores contemplados têm necessidade imediata de novas máquinas,
por estas estarem obsoletas ou mesmo porque alguns professores ainda não possuem computador, de
acordo com o que os próprios informaram ao Departamento. f) O prof. Rodrigo deu boas-vindas ao prof.
Herbert Kimura, que estava cedido à Agência Espacial Brasileira. O prof. Herbert Kimura agradeceu, falou
que aprendeu muito durante o ano em que esteve cedido, e está ansioso para colocar em prá�ca o que
aprendeu na AEB. Dando con�nuidade, o presidente da banca pediu a inclusão de dois pontos de
pauta: 1) inclusão de novos membros no NDE para o preenchimento de 3 vagas que estão desocupadas,
e 2) a par�cipação do projeto Retrato Acadêmico no edital 5/22 da FACE. A inclusão dos novos pontos de
pauta foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. A ata da reunião anterior
foi aprovada com ressalvas com 26 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção. 3. A par�cipação do
projeto Retrato Acadêmico no edital 5/22 da FACE, SEI: 23106.050068/2022-71. A profa. Siegrid falou do
Edital 05/2022 da FACE que prevê o fortalecimento de inicia�vas de extensão, e informou que projeto
Retrato Acadêmico foi subme�do no escopo do Edital para apreciação. A profa. Siegrid ressaltou a
importância do Edital, que prevê bolsa aos envolvidos, e que parte do recurso também será des�nado à
produção de um documentário sobre o Departamento no contexto dos 60 anos da UnB. O prof. Rodrigo
reforçou a relevância do projeto, dizendo que era o único concorrente do Departamento até o momento,
não tendo sido apresentada nenhuma outra proposta até então. Colocada em votação, a par�cipação do
projeto Retrato Acadêmico no edital 5/22 da FACE foi aprovada por unanimidade. 4. Proposta de
homenagem ao prof. Edgar Reyes: nomeação do laboratório de informá�ca do ADM. Relator: prof.
Rodrigo Ferreira. SEI 23106.049626/2022-55, item 2.9; O prof. Rodrigo apresentou a proposta de
alteração do nome do Laboratório de Informá�ca do ADM para Laboratório Professor Edgar Reyes.
Colocado em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O prof. Rodrigo explicou que
inicialmente a proposta era alterar o nome do Auditório Verde da FACE, mas como se trata de um local de
uso comum aos outros departamentos, optou em alterar o nome do laboratório do Departamento de
Administração, o que já havia sido autorizado pelo conselho da FACE. 5. Modalidade das defesas de ETC
no ADM enquanto perdurar a etapa 3 do Plano Geral de Retomada das A�vidades da UnB. Resolução
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CEPE 38/2022, Art. 1º, § 5º. O prof. Rodrigo enfa�zou que as bancas de defesa de ETC, enquanto
perdurar a etapa 3 do plano de retomada, ficam a critério do orientador, que decidirá como será a
apresentação: remota ou presencial. Colocada em votação, a decisão da forma de defesa de ETC definida
pelo orientador foi aprovada por unanimidade. 6. Inclusão de novos membros no NDE para o
preenchimento de 3 vagas. A profa. Carla falou da necessidade de novos membros, devido ao
afastamento de três professores, e fez o convite a todos. O prof. Rodrigo fez um apelo aos professores
que nunca par�ciparam e falou da importância da renovação e engajamento do Núcleo para o curso. O
prof. Leonardo se pron�ficou a par�cipar do grupo. A profa. Carla agradeceu a aderência do prof.
Leonardo, pediu aos professores que reflitam sobre o pedido, e se colocou à disposição para �rar
possíveis dúvidas. 7. Distribuição de 10% da carga horária do curso em Extensão Universitária. Relatora:
Profa. Carla Borges, em nome do NDE do ADM. SEI 23106.049695/2022-69. A profa. Carla explicou que
o obje�vo é apresentar e fundamentar a proposta para inserção curricular da carga horária obrigatória de
10% de extensão no curso de Administração, em atendimento à legislação federal e às resoluções e
diretrizes da UnB. A sugestão do NDE é incluir as a�vidades de extensão na matriz curricular na forma de
a�vidade autônoma, que será flexível, mas obrigatoriamente do curso de ADM. O prazo para fazer as
alterações necessárias é até 08/2022. A profa. Silvia informou que haverá uma redivisão da carga horária
das a�vidades complementares. Atualmente podem ser cursadas até 600h de a�vidades
complementares, com a redistribuição das horas, poderão ser cursadas 300 horas de a�vidades
complementares e 300 horas de a�vidades de extensão. A profa. Carla explicou que foi um caminho
encontrado para não sobrecarregar nenhum professor. A profa. Carla ressaltou que será tudo
ins�tucionalizado, e está disponível para consulta no SEI. Depois da discussão, a distribuição de 10% da
carga horária do curso de ADM em extensão universitária e a nova Resolução de A�vidades de Extensão,
conforme parecer do NDE, foi aprovada por unanimidade. O presidente agradeceu a presença e desejou
boas férias a todos. Assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por
encerrada a reunião, às 18 horas e 26 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 15/07/2022, às 20:49, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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