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Ata da quinta (5ª) Reunião ORDINÁRIA do Colegiado do Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB, realizada em 14 de junho de dois mil e vinte e dois, às 17 horas, no
Auditório Azul da FACE (DT - 08/59) e via Zoom, sincronamente, com a par�cipação dos professores:
Adalmir Gomes, Aldery Silveira Júnior, Antônio Isidro, Bruno Eduardo F. Honorato, Caio Cesar de
Medeiros, Carla Peixoto Borges, Carlos André de Melo, Carlos Henrique Marques, Carlos Denner, Carlos
Rosano, Cecílio Daher, Danielle Sandi, Diego Mota, Doriana Daroit, Eluiza Watanabe, Evaldo Cavalcante,
Gisela Demo, Herbert Kimura, José Marcio Carvalho, Josivania Silva Farias, Marcos Alberto Dantas, Maria
Amélia de Paula Dias, Marcus Vinicius Soares Siqueira, Marina Moreira, Olinda Gomes Lesses, Patrícia
Guarnieri, Rafael Barreiros Porto, Rafael Rabelo, Rodrigo R. Ferreira, como presidente da mesa, Roque
Magno, Siegrid Guillaumon, Tomás de Aquino Guimarães, Vanessa Cabral, Vinicius Amorim Sobreiro,
Victor Rafael Celes�no. Jus�ficaram a ausência os professores: Fabrício Oliveira Leitão, Francisco Antônio
Coelho Júnior, Helena Costa, Ivan Gartner, Leonardo Conke, Pedro Neiva, Silvia Araújo dos Reis, Solange
Alfinito. Como representante dos funcionários: Ana Claudia Benchimol. O presidente da banca
cumprimentou a todos, e depois de explicar a dinâmica da reunião híbrida, passou aos informes. 1.
Informes: a) O prof. Rodrigo solicitou a inclusão de um ponto de pauta. O presidente explicou que o prof.
Caio solicitou a inclusão de um ponto de pauta referente ao seu afastamento para pós-doutorado. A
inclusão do ponto de pauta foi aprovada por unanimidade. O prof. Rodrigo disponibilizou o processo SEI
23106.070105/2022-67, rela�vo ao afastamento do prof. Caio, por meio do chat do Zoom, para eventual
consulta, e indicou que este ponto seria o penúl�mo a ser tratado, para dar tempo de os membros
consultarem o processo, se assim desejassem. b) O presidente informou que, conforme definido pelo
Colegiado, a vaga do prof. Edgar foi preenchida com um professor subs�tuto este semestre. O concurso
para professor DE 40 está previsto para o próximo semestre. c) O prof. Rodrigo apresentou os novos
professores do curso: prof. Bruno, prof. Emmanuel e prof. Luciano. Os professores agradeceram o
acolhimento e se colocaram à disposição do departamento. d) O prof. Rodrigo falou da Aula Magna, que
será conduzida pelo prof. Pedro Menezes no dia 24/06. e) O prof. Caio informou sobre as submissões do
IX encontro Brasileiro de administração Pública que estão abertas até 01/07. O prof. Caio seguiu e
informou também que em 01/07 ele assume a presidência da Sociedade Brasileira de Administração
Pública (SBAP) e se colocou à disposição do departamento para contribuir enquanto presidente da
ins�tuição. f) A profa. Patrícia falou da Semana Acadêmica, e convidou a todos os interessados a
par�ciparem do evento. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. A ata 04/2022 foi aprovada por
unanimidade. 3. Relatório final de licença capacitação do prof. Ivan Gartner. Relator: prof. Antônio
Isidro Filho. SEI 23106.101077/2021-56. O relator apresentou parecer favorável ao deferimento do
pedido de aprovação do relatório final de licença capacitação do prof. Ivan Ricardo Gartner. Colocado em
votação, o relatório final de licença capacitação do prof. Ivan Gartner foi aprovado por
unanimidade. 4. Proposta de oferta de curso de pós graduação lato sensu "Especialização em Gestão
Estratégica de Trânsito" pelo ADM, coordenado pelo prof. Francisco Antônio Coelho Júnior. Relator:
prof. Antônio Isidro Filho. SEI 23106.105905/2021-25. O relator falou da importância e relevância do
projeto e encaminhou parecer favorável ao deferimento do projeto. O presidente da mesa ressaltou que
a proposta muito bem vinda, pois o ADM tem interesse em ofertar cursos de pós graduação lato sensu. A
proposta foi aprovada por unanimidade. 5. Aprovados Ad Referendum: 5.1. Indicação do projeto
Casoteca para edital de financiamento de ações de extensão da FACE. Relatora: profa. Helena Costa. SEI
23106.054207/2022-35. O prof. Rodrigo explicou que um único projeto será contemplado em cada edital,
conforme as normas da FACE, e o projeto Casoteca será o indicado para o próximo edital da FACE (após o
edital 5/2022) de fomento à extensão. O presidente da mesa ressaltou que os editais são públicos e é de
responsabilidade do proponente observar as normas e prazos para se inscreverem nos editais da FACE.
Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 5.2. Relatório de cumprimento de objeto
do curso de pós graduação lato sensu "Gestão de Logís�ca e Operações em Organizações Públicas de
Saúde", ofertado pelo ADM. Relator: prof. Fabrício Leitão. SEI 23106.136911/2020-43. Com a ausência
jus�ficada do relator, o prof. Rodrigo informou que o prof. Fabrício manifestou parecer favorável à
aprovação da prestação de contas. O prof. José Marcio falou das dificuldades durante todo o curso e dos
resultados alcançados. O prof. José Márcio passou a palavra à profa. Patrícia, coordenadora do curso, que
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reforçou o desafio em conduzir o curso, mas também, dos resultados posi�vos alcançados. A profa.
Patrícia fez um resumo da prestação de contas, falou dos obstáculos no trâmite do processo e
parabenizou os demais professores, que atuam como gestores de projetos, pelo trabalho árduo. O
professor Isidro fez coro às palavras da profa. Patrícia e a parabenizou pela inicia�va. Colocado em
votação, o relatório foi aprovado por unanimidade 6. Pedido de afastamento do país para pós
doutoramento do prof. Caio Medeiros. SEI: 23106.070105/2022-67.  A profa. Marina, relatora do
processo, considerando o mérito acadêmico do projeto apresentado e o cumprimento de todos os
requisitos necessários à concessão da licença, concedeu parecer favorável ao pedido de afastamento. O
prof. Caio agradeceu e se colocou à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. O prof. Carlos André,
pediu a palavra, e deu um breve depoimento sobre a competência e disponibilidade do prof. Caio.
Colocado em votação, o pedido de afastamento foi aprovado por unanimidade. 7. Início do semestre
le�vo no ADM. O prof. Rodrigo preparou um material escrito para relatar na reunião sobre o contexto do
ADM no início do semestre le�vo 1/2022 e algumas orientações aos professores, que é transcrito na
íntegra aqui:

“Disponibilidade e qualidade de salas de aula: Temos vivenciado um problema considerável em
termos de qualidade e disponibilidade de sala. A alocação de salas na Universidade é de
responsabilidade da prefeitura do campus e o que o ADM pode fazer é pedir e cobrar providências.
Apesar de não serem muitas disciplinas com problema, este �po de problema basta 1 para ser
sério. Estamos falando de uma condição básica de trabalho e que sempre funcionou na UnB. A
jus�fica�va apresentada pelo DEG para a falta de salas de aula é a necessidade de repor aulas de
disciplinas de cursos que ficaram com a grade paralisada em função da pandemia, ocasionando
inclusive dificuldades para a formatura de alunos. Há aproximadamente dois meses, o ADM iniciou
o processo de alocação de salas com um déficit de 6 salas. Durante o período pré início do
semestre, conseguimos resolver o problema (menção à dedicação e profissionalismo da profa.
Olinda por estar à frente deste processo). Após iniciarem as aulas, fomos sendo informados que
alguns professores estavam alocados nas mesmas salas que professores de outros cursos. Pedimos
salas à FACE, a outros departamentos, a outras pessoas e na prefeitura, de modo que, atualmente,
todos os professores do curso têm uma sala para darem aula.

Qualidade das salas disponibilizadas: há alguns casos de professores com salas de aula umas
longe das outras e/ou sem Datashow. Há também relato de salas com outras condições precárias,
como iluminação e isolamento. O ADM disponibiliza Datashow e notebook para os professores que
necessitarem. Pede-se apenas que os equipamentos sejam devolvidos imediatamente após o uso.
O ADM irá preparar um despacho des�nado à prefeitura, compilando todos os problemas
vivenciados pelos nossos professores.

Casos de COVID e disciplinas: estamos recebendo no�ficações de casos confirmados e suspeitos
entre alunos e professores do curso. A Universidade delegou o controle ao professor e ao aluno.
Até o momento, os casos informados não �veram maiores impactos no curso. Recomenda-se:

Verificar se os casos de COVID reportados tratam-se de casos confirmados (com
apresentação de exame e atestado médico) ou de casos suspeitos ou sintomá�cos;

Em casos de surto de contaminação na disciplina, a UnB indica ao professor a possibilidade
suspensão das aulas da disciplina e não a sua realização a distância. Todavia, esta é uma
decisão extrema e que precisa ser avaliada com cuidado por parte do docente (ex.:
calendário disponível para estes atrasos, etc). Sempre que for viável, recomenda-se a não
suspensão das aulas. As instruções da universidade para este semestre permitem a aplicação
de avaliações a distância e a subs�tuição de conteúdos por meio de a�vidades domiciliares.

Fazer avaliações a distância. A norma�va da UnB permite. A avaliação a distância pode ser
feita mesmo com o aluno afastado. A a�vidade a distância pode ser facilmente transformada
em a�vidade domiciliar e, assim, constar como subs�tuição de a�vidade caso o professor
precise interromper os encontros presenciais da disciplina.

Subs�tuir a avaliação de frequência por indicador equivalente. Pode-se subs�tuir a
frequência por indicadores como engajamento. A subs�tuição da frequência dá mais



18/07/2022 09:57 SEI/UnB - 8272147 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9228627&infra_sistema=… 3/3

flexibilidade para o professor fazer a gestão da disciplina no contexto de incerteza na
pandemia. Como não é cobrada a presença em aula, caso o aluno ou mesmo o professor
precisem se ausentar, a disciplina e a avaliação não sofrem impacto ou têm o impacto
bastante reduzido em caso de contaminação ou algo do �po.”

Após alguns esclarecimentos e apontamentos o presidente da mesa finalizou a reunião. Nada mais
havendo a tratar, o presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião, às 18 horas e 27 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 15/06/2022, às 11:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8272147 e
o código CRC FBED169C.

Referência: Processo nº 23106.070935/2022-94 SEI nº 8272147


