
30/08/2021 SEI/UnB - 7026765 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7857434&infra_sistema=… 1/3

 

Ata da quinta (5a) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 28 de julho de dois mil e vinte e um, às 17 horas, via
webconferência (recurso: ZOOM) com a participação dos professores: Aldery Silveira Júnior, Antonio Isidro
da Silva Filho, Caio Cesar de Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos André de Melo Alves, Carlos Denner,
Carlos Henrique, Carlos Rosano Peña, Cecílio Daher, Débora Dorneles Barem, Danielle Sandi, Diego Mota,
Edgar Reyes, Fabrício Oliveira Leitão, Gisela Demo, Ivan Gartner, João Carlos Neves de Paiva, José Marcio
Carvalho, Josivania Silva Farias, Leonardo Conke, Marcos Alberto Dantas, Marcus Vinicius Soares Siqueira,
Maria Amélia de Paula Dias, Olinda Gomes Lesses, Patrícia Guarnieri, 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. Justificaram a ausência os
professores: Adalmir Gomes, Eluiza Watanabe, Francisco Antônio Coelho Júnior, Helena Costa, Rafael
Rabelo. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. O presidente da mesa cumprimentou
a todos e passou aos informes. 1. Informes: a) Agradecimentos e início da nova gestão do ADM. O prof.
Rodrigo, em nome de todo o corpo gestor, agradeceu a todos pela confiança e parabenizou a gestão anterior
pelo excelente legado. b) Início do semestre 1.2021. O presidente da mesa fez um panorama geral sobre o
início do semestre e salientou a alta produtividade do departamento. c) ADM no Teams. O presidente
informou sobre a constituição do Departamento de Administração no ambiente virtual, através do Teams,
para o atendimento interno e falou da vontade de permanecer com essa modalidade mesmo quando as
atividades retornarem presencialmente. d) Novos coordenadores. O prof. Rodrigo apresentou os novos
coordenadores do departamento.  O prof. Aldery Silveira Júnior, como coordenador da Pós-Graduação, e a
profa. Silvia Reis, como coordenadora do curso, junto à profa. Olinda. A profa. Silvia pediu a palavra e falou
de sua vontade de coordenar o departamento e finalizou agradecendo o convite. O prof. Aldery seguiu,
agradeceu o convite e explicou rapidamente suas atribuições como coordenador da pós-graduação. e)
Concursos EO e Finanças. O prof. Rodrigo explicou a situação dos concursos e da necessidade de apressá-
los devido a uma possível realocação e, consequente, perda das vagas. O prof. Carlos Rosano questionou a
necessidade de aprovar em ata a nova composição da banca do concurso. Depois de elucidar algumas
dúvidas a respeito do informe, foi decidido incluir um novo ponto de pauta para aprovação das novas bancas.
A inclusão de um novo ponto de pauta foi aprovada por unanimidade. O presidente do colegiado apresentou
a nova banca do concurso de Estudos Organizacionais, composta pelos seguintes membros: prof. Rodrigo
Rezende Ferreira, como presidente da banca, profa. Siegrid Guillaumon Dechandt, profa. Conceição Rejane
Miranda da Cruz, como membro externo, e os professores suplentes: Helena Costa, João Carlos Neves e
Ricardo Limongi França Coelho (professor externo). Em seguida, o prof. Carlos Rosano apresentou a banca
do concurso de Finanças, composta pelos seguintes membros: Carlos Rosano Peña, como presidente da
banca, Cecilio Daher e Jose Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, como membro externo, e os professores
suplentes: Marcelo Driemeyer Wilbert, Giovana Tedesco (professora externa) e Vanessa Cabral Gomes. A
nova composição das bancas, de ambos os concursos, foram aprovadas por unanimidade. f) Recomposição
do NDE. O presidente da mesa expôs a situação atual do NDE, falou da necessidade de novos participantes
para integrar o núcleo e pediu aos professores que se candidatassem. Aberta a discussão, os professores
falaram da importância do NDE para o curso, da necessidade de seu fortalecimento e da participação de
todos os eixos. As professoras Carla Borges e Danielle Sandi se candidataram e a profa. Josivania colocou-se
à disposição. O prof. Vinícius solicitou seu desligamento. O prof. Rodrigo agradeceu a compreensão e
passou ao último informe. g) Calendário de reuniões do colegiado no 1.2021. O prof. Rodrigo informou
que foi definido um calendário para as próximas reuniões e será enviado por e-mail. 2. Aprovação da ata
da reunião anterior. A ata foi enviada no momento da reunião e será deliberada por e-mail. 3.
Reintegração de discentes no curso: Guilherme Rodrigues Lima (SEI: 23106.060066/2021-17); Bruno
Rosal Masera Almeida (SEI: 23106.060827/2021-22); Luis Henrique Martins Pereira Chianca
(SEI:23106.068441/2021-69); Allan Silva Bicalho (SEI:23106.073602/2021-36) e Henrique Souza Passos
(SEI:23106.048983/2021-15). Os quatro pedidos de reintegração foram aprovados por unanimidade. 4.
Quebra de pré-requisito de Clarice Tiago Maciel Lucas de Barro, SEI: 23106.064944/2021-65. A
coordenadora do curso, profa. Olinda, indeferiu o pedido de quebra de pré-requisito da aluna. O colegiado
aprovou por unanimidade a decisão da professora. 5. Processos aprovados ad referendum. 5.1)
Renovação/contratação de professores substitutos, colaboradores e voluntários: Mariana Lopes de Araújo
(SEI: 23106070769/202145); Felipe Vilhena Antunes Amaral (SEI: 23106071423/2021-64); Júlia Cássia
dos Santos Silvério (SEI: 23106053919/2021-56); Eduardo de Oliveira Lima (SEI: 23106064139/2021-31)
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e  Luciano Augusto Melo Franco Bahia (SEI: 23106072447/2021-31). Aprovado por unanimidade. 5.2)
Colaboração esporádica da profa. Carla Borges para co-orientar no Curso de Mestrado Profissional em
Políticas Públicas e Desenvolvimento (IPEA). (SEI: 23106.045431/2021-55). A profa. Carla explicou o seu
trabalho e o item foi colocado em votação. O pedido de colaboração esporádica da profa. Carla foi aprovado
por unanimidade. 5.3) Colaboração esporádica do prof. Rildo Ribeiros dos Santos para desenvolvimento e
aplicação de um curso de capacitação em ciência de dados para os gestores da ANVISA (SEI:
23106.058072/2021-04). Com a ausência do prof. Rildo, o presidente da mesa explicou o projeto, que foi
aprovado com 31 votos a favor e uma abstenção. 6. Solicitação de afastamento do país para realizar pós-
doutoramento, do prof. Carlos Henrique da Rocha. Relator: prof. Edgar Reyes. SEI
23106.060109/2021-56. O presidente da mesa passou a palavra ao prof. Carlos Henrique que fez um relato
do seu pedido, e em seguida o presidente da mesa leu o parecer do relator, prof. Edgar, que foi favorável pelo
deferimento da solicitação. Colocado em votação, o item 6 foi aprovado por unanimidade. 7. Relatório final
de colaboração esporádica da Profa. Marina Figueiredo Moreira. Relator: Prof. Adalmir de Oliveira
Gomes. SEI 23106.027150/2020-30. O presidente da mesa leu o parecer do prof. Adalmir, relator do
processo, que foi favorável a aprovação do relatório final apresentado pela profa. Marina. Colocado em
votação, o item 7 foi aprovado por unanimidade. 8. Licença capacitação para fins de prorrogação e
conclusão de estágio pós-doutoral do prof. Antonio Isidro da Silva Filho. Relatora: Profa. Marina
Figueiredo. SEI 23106.067178/2021-91. O prof. Antonio Isidro explicou a sua solicitação, e em seguida o
prof. Rodrigo leu o parecer da profa. Marina, relatora do processo. A profa. Marina foi favorável à concessão
da licença ao solicitante. Colocado em votação, o item 8 foi aprovado por unanimidade. 9. Apresentação da
comissão permanente de PPA e ETC. O prof. Rodrigo passou a palavra ao prof. Leonardo que apresentou
os principais resultados do questionário aplicado aos alunos de PPA e ETC. O prof. Rodrigo parabenizou a
comissão e o departamento pelo trabalho feito. O prof. Carlos André pediu a palavra e falou da restruturação
da comissão e ressaltou que os professores trabalham também dando apoio aos alunos. O prof. Leonardo
concluiu sua fala e informou que a apresentação será enviada por e-mail e convidou os orientadores a
responderem o questionário que será enviado. Depois de alguns esclarecimentos, o presidente passou para o
próximo ponto. 10. Resolução do colegiado do ADM 1/2016, sobre auxílio para participação em eventos.
O presidente passou a palavra ao prof. Caio, que sugeriu a supressão do inciso IV do artigo 2 da Resolução
do Colegiado de graduação do Departamento de Administração da 001/2016 ou uma revisão da norma, se
colocando à disposição para compor eventual comissão a este respeito. Aberta a discussão, alguns
professores colaboraram com ponderações e opiniões. A profa. Josivania alertou para a necessidade de uma
revisão da norma e planejamento dos gastos do ADM com auxílio para a participação em eventos, mesmo
ressaltando que esta é uma demanda difícil de prever. O prof. José Márcio disse que a norma é boa e
funciona do modo como está, já tendo permitido o alcance de bons resultados para o Departamento até aqui.
O prof. Rodrigo defendeu uma discussão mais aprofundada, com mais membros presentes e mais tempo,
dada a proposta de alteração de uma resolução do colegiado, para a qual é necessário quórum adequado. O
professor também ponderou que este dispositivo é comum em agências de fomento à participação em
eventos e é um dispositivo importante para o controle financeiro do ADM e distribuição equânime de
recursos entre os docentes no tocante a este assunto.  Finalmente, os presentes ponderaram que este ponto
poderia ser pautado em reunião futura, se for o caso. 11. Assuntos Gerais.   O presidente terminou sua fala e
agradeceu a todos. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às 19
horas e 32 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 11/08/2021, às 09:27, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7026765 e
o código CRC 9867F6DC.
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